
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  วาดวยควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

และนายอําเภอบานผือ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  เรื่อง  ควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวกอนขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

 “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

้หนา   ๑๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน 

 “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร 

หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ 

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

---------------------------------------- 

ขอ  ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น 

้หนา   ๑๘๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

  (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่ จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

  (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

้หนา   ๑๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

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

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

  (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

  (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง 

สบูท่ีใชกับรางกาย 

  (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕) การผลิตยาสูบ 

  (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

  (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

  (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖  (๑) 

  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖  (๑) 

  (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

  (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

  (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  (๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไมหวาย  ชานออย 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๔) การอบไม 

  (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

  (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

  (๘) การเผาถานหรือสะสมถาน 

 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวย 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย 

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

  (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

  (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

  (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

  (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

  (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

  (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๗ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ 

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองที่ที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

หรือสถานประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 

---------------------------------------- 

สวนที ่ ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา   

สถานเล้ียงเด็ก  สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพ 

ของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  หรือจะตองมี 

ระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท 

ของสถานประกอบกิจการ 

การกําหนดสถานที่อื่นใดเพ่ิมเติม  การกําหนดระยะหาง  และการกําหนดใหมีระบบปองกัน 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบงัคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ  ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรงและเหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ 

ของมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี 

การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ 

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด 

 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสถานประกอบกิจการ 

ที่ตองจัดใหมีบอดักไขมัน  และกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดใหมีบอดักไขมัน   

รวมท้ังมาตรฐานของบอดักไขมันดังกลาว 

 

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร   

ทั้งนี้  ตามขอกําหนดของทองถิ่น 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  และไมกอใหเกิด 

เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค 

ของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด 

และปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม 

ตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๘ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอ 

การประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

ขอ  ๑๙ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๐ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ 

ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไว 

โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑ สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด   

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉิน  และที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

้หนา   ๑๙๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๒ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัย 

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง  มั่นคง   

และปลอดภัย  โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตราย 

จากอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือ   

หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแล  ตรวจสอบ 

และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

วาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพผูปฏิบัติงานหรือผู ท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก 

ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

หลักเกณฑในการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ   

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน  ของเสียอันตราย   

หรือมีการใชสารเคมี  หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

ในการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

---------------------------------------- 

ขอ  ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๑๙๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

 ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๖ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะท่ีเปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 

 (๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล  (กรณีที่ 

สงไปกําจัดที่อื่น) 

 (๔) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

  (๕) หลักฐานการรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

 (๖) ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 (๗) หลักฐานอื่นที่จําเปน 

ขอ  ๒๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามท่ีเห็นสมควร)   

นับแตวันที่ไดรบัหนงัสือแจงการอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่น  เวนแตจะมเีหตอุันสมควรและไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 ขอ  ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๔ คําสงพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนญุาตและใหถือวาผูรับใบอนญุาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

---------------------------------------- 

ขอ  ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๓๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

---------------------------------------- 

ขอ  ๓๘ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



บทเฉพาะกาล 

---------------------------------------- 

ขอ  ๓๘ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ 

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลวใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เล่ียม  ผลแสง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองพาน 

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว    
 (๑)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง    
  (ก)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือกวาง    
   (๑)  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว ๑๕๐ -  
   (๒)  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว ๒๕๐ -  
   (๓)  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว ๓๕๐ -  
   (๔)  ตัง้แต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๔๕๐ -  
  (ข)  การเลี้ยงสุกร    
   (๑)  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว ๒๐๐ -  
   (๒)  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว ๓๐๐ -  
   (๓)  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว ๔๐๐ -  
   (๔)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (ค)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  หรือสัตวปก    
   (๑)  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ -  
   (๒)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว ๓๐๐ -  
   (๓)  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  ถึง  ๕,๐๐๐  ตัว ๖๐๐ -  
   (๔)  ตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (ง)  การเลี้ยงจระเข    
   (๑)  ตั้งแต  ๑  ตัว  ถึง  ๑๐  ตัว ๕๐๐ -  
   (๒)  ตั้งแต  ๑๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (จ)  การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท    
   (๑)  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕  ไร ๒๕๐ -  
   (๒)  มีพ้ืนท่ีเกิน  ๕  ไร  แตไมถึง  ๑๐  ไร ๕๐๐ -  
   (๓)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ไรข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (ฉ)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ      
   (๑)  ตั้งแต  ๑  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ -  
   (๒)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (ช)  การเลี้ยงแมลงทุกประเภท    
   (๑)  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕  ตารางเมตร ๑๐๐ -  
   (๒)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๕  ตาราง  แตไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒๐๐ -  
   (๓)  มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ -  
  (ซ)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ   ๕๐๐ -  
 นอกจากท่ีบัญญัติไวในเบื้องตนเพ่ือการคา    

 



-  ๒  - 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 (๒)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม    
  (ก)  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว ๑๐๐ -  
  (ข)  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว ๓๐๐ -  
  (ค)  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ -  
  (ง)  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒,๐๐๐ -  

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ    
 (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดสดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   

  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

ท่ียังมิไดฟอก 
๑,๐๐๐ -  

 (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ -  
 (๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๑,๐๐๐ -  
 (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกหอย  เปลือกปู  

เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
และการขายในตลาด 

๕๐๐ -  

 (๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

   

  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  
หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

๕๐๐ -  

 (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง ๕๐๐ -  
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม    
 (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ -  
 (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ   ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   

 



-  ๓  - 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   

  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคียวมันกุง  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐ -  

 (๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

 (๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนวยอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๐๐ -  

 (๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  
เก้ียมอ๋ี   

   

  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๖๐๐ -  
 (๘)  การผลิตแบะแซ ๒๕๐ -  
 (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด    
  (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
  (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ    
    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   

    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   

    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  

 



-  ๔  - 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล    
    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ -  
 (๑๕)  การผลิต  การแบง  การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 
   

    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
 (๑๖)  การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ -  
 (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร    
      (ก)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
    (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ -  
 (๑๘)  การผลิตผงชูรส ๕๐๐ -  
 (๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค   ๔๐๐ -  
 (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ -  

 (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ      
    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๖๐๐ -  
 (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน    
      (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน    
    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๖๐๐ -  
 (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ -  
 (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนวยอาหาร

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ -  

 (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  ท่ีมีกําลังตั้งแต   
๕  แรงมาข้ึนไป 

๖๐๐ -  

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณทางการแพทย  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   

 (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครือ่งจักร    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  



-  ๕  - 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ   

   

  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ      
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  

๕ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร    
 (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๑๕  แรงมา  ถึง  ๓๐  แรงมา ๑,๐๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๓๐  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ    
  (ก)  การลาง  การอบ  และการรม ๕,๐๐๐ -  
  (ข)  การสะสมยางดิบ    
  (๑)  ต่ํากวา  ๒,๐๐๐  กิโลกรมัตอวัน ๕๐๐ -  
  (๒)  ตั้งแต  ๒,๐๐๑  กิโลกรัม  ถึง  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน ๑,๐๐๐ -  
  (๓)  ตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
   

  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๑,๐๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ -  
  (ค)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๒๑  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ -  
 (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
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 (๕)  การผลิตยาสูบ  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๗)  การผลิต  การสะสมปุย  (ยกเวนการผลิตใชในครัวเรือน 

และกลุมอาชีพตาง ๆ) 
   

  (ก)  การผลิต    
   (๑)  ผลิตโดยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา ๕๐๐ -  
   (๒)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
  (ข)  การสะสมปุย ๕๐๐ -  
 (๘)  การผลิตปุยใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   

(ยกเวนพ้ืนท่ีตากไมเกิน  ๑  ไร) 
๕๐๐ -  

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร    
 (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  

หรือเครื่องใชตาง ๆ   
   

  (ก)  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ -  
  (ค)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒  แรงมา   

ถึง  ๕  แรงมา 
๕๐๐ -  

  (ง)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด   

ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑)   
๒,๐๐๐ -  

 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 

   

  (ก)  ประเภทครัวเรือน ๕๐๐ -  
  (ข)  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ๒,๐๐๐ -  
 (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 
๒,๐๐๐ -  

 (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการในขอ  ๖  (๑) 

   

  (ก)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  

ถึง  ๕  แรงมา 
๑,๐๐๐ -  

  (ค)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก   

หรือการลางแร 
๒,๐๐๐ -  
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๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล    
 (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  ปะผุ  การพนสี   

การพนสารกันสนิมยานยนต 
๕๐๐ -  

 (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕๐๐ -  

 (๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ -  

 (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๓๐๐ -  
 (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่    
  (ก)  การผลิต ๒,๐๐๐ -  
  (ข)  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ -  
 (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง    
  (ก)  รถยนต ๕๐๐ -  
  (ข)  รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  รถท่ีมีลอตั้งแต  ๓  ลอลงมา ๑๐๐ -  
 (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ -  

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม    
 (๑)  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ -  
 (๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การใส  การเจาะ  การขุดรอง  

การทําค้ิวหรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
   

  (ก)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา  

ถึง  ๑๐  แรงมา 
๑,๐๐๐ -  

  (ค)  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ -  
 (๓)  การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
๓๐๐ -  

 (๔)  การอบไม ๑,๐๐๐ -  
 (๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
 (๖)  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ    
  (ก)  สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๒  แรงมา  

ถึง  ๕  แรงมา 
๑,๐๐๐ -  

  (ค)  สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   ๕,๐๐๐ -  
 (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน ๒๐๐ -  
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๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ    
 (๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๒,๐๐๐ -  

 (๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการในขอ  ๙  (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ -  

 (๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  
ยกเวนกิจการในขอ  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ -  

 (๔)  การประกอบกิจการในโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในการทํางานเดียวกัน    
  (ก)  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๒๐๐ -  
  (ข)  มีหองพักตั้งแต  ๒๑  หอง  ถึง  ๕๐  หอง ๕๐๐ -  
  (ค)  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   

หองแบงใหเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   

  (ก)  มีหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง ๑๐๐ -  
  (ข)  มีหองพักตั้งแต  ๑๑  หอง  ถึง  ๓๐  หอง ๒๐๐ -  
  (ค)  มีหองพักตั้งแต  ๓๑  หอง  ถึง  ๕๐  หอง ๕๐๐ -  
  (ง)  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป   ๑,๐๐๐ -  
 (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ -  
 (๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ -  

 (๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกัน  
ยกเวนกิจการในขอ  ๙  (๑) 

๒๐๐ -  

 (๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบการเลนอ่ืน ๆ   ๕๐๐ -  
 (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๒๐๐ -  

 (๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ   
การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแตการใหบริการในขอ  ๙  (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ -  

 (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  ตูเพลง    
    (ก)  ตูเกม  ตูเพลง  ไมเกิน  ๕  เครื่อง ๕๐๐ -  
    (ข)  ตูเกม  ตูเพลงเกิน  ๕  เครื่อง ๑,๐๐๐ -  
    (ค)  สวนสนุก ๑,๐๐๐ -  
 (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ -  
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 (๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ -  

 (๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  การเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๕๐๐ -  
 (๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๑,๐๐๐ -  
 (๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุ ๑,๐๐๐ -  

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ    
 (๑)  การปนดาย  การทอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป  (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุมอาชีพ) 

   

  (ก)  ตั้งแต  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี ๕๐๐ -  
  (ข)  ตั้งแต  ๑๐  ก่ีข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๕๐๐ -  
 (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๔)  การทอเสื่อ  ทอกระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ   ๕๐๐ -  
 (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร    
  (ก)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๓  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ข)  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ -  
 (๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   ๒๐๐ -  

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา    
  (ก)  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๖๐๐ -  
 (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
 (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน ๑,๐๐๐ -  
 (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน    
  (ก)  การสะสม  ซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน ๑,๐๐๐ -  
  (ข)  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน ๒,๐๐๐ -  
 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน    
  (ก)  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 (๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินท่ีเปนสิ่งของตาง ๆ   ๑,๐๐๐ -  
 (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   

หรือการเผาหินปูน 
๕๐๐ -  

 



-  ๑๐  - 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
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 (๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  
ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

๑,๐๐๐ -  

 (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ -  
 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐ -  
 (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ -  

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี    
 (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซหรือตัวทําละลาย 
๗,๐๐๐ -  

 (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ    
  (ก)  การผลิต  การบรรจุกาซ ๒,๐๐๐ -  
  (ข)  การสะสม  การขนสงกาซ ๑,๐๐๐ -  
 (๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   
   

  (ก)  การผลิต  การกลั่น  น้ํามันปโตรเลียมตาง ๆ   ๑๐,๐๐๐ -  
  (ข)  การสะสม  การขนสง    
   (๑)  ปริมาณจํานวนไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร ๑๐๐ -  
   (๒)  ปริมาณจํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ลิตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ -  
 (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑๐,๐๐๐ -  
 (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๗  (๑) ๑,๐๐๐ -  
 (๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   

  (ก)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา ๒,๐๐๐ -  
  (ข)  ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒  แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ -  
 (๗)  การโม  การบดขัน    
  (ก)  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ -  
  (ข)  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
 (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ -  
 (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร    
  (ก)  การผลิต ๑,๐๐๐ -  
  (ข)  การลาง ๕๐๐ -  
 (๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๕๐๐ -  

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๔,๐๐๐ -  
 (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑๐,๐๐๐ -  
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 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง    
    (ก)  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง ๕๐๐ -  
    (ข)  ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๓  เครื่อง  ถึง  ๕  เครื่อง ๑,๐๐๐ -  
    (ค)  ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๑,๕๐๐ -  
 (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๒,๐๐๐ -  

 (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๕,๐๐๐ -  
 (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช

หรือพาหะนําโรค 
   

    (ก)  การผลิต  การบรรจุ ๕,๐๐๐ -  
    (ข)  การสะสม ๑,๐๐๐ -  
    (ค)  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ -  
 (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว    
    (ก)  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ -  
    (ข)  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ      
 (๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    
  (ก)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ -  
  (ข)  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันเกิน  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๕๐๐ -  
  (ค)  สถานท่ีมีเครื่องจักรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๗๐๐ -  
 (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา   

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
   

  (ก)  การผลิต ๕,๐๐๐ -  
  (ข)  การซอม ๗๐๐ -  
 (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ -  
 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๓๐๐ -  
 (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐ -  
 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ -  
 (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ -  
 (๘)  การพิมพสิลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ -  
 (๙)  การกอสราง    
  (ก)  มีคนงานต่ํากวา  ๓๐  คน ๑,๐๐๐ -  
  (ข)  มีคนงานตั้งแต  ๓๐  คนข้ันไป ๑,๕๐๐ -  

 


