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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวน
ตําบลทาแรงออกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกและนายอําเภอบานแหลม
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ งได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา พนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงออก
(๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๕.๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๕.๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๕.๒.๑) การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
(๕.๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๕.๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๕.๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
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(๕.๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวห รือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๕.๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๕.๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
(๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๑) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก ปรุ ง สํ า เร็ จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๕.๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๕.๓.๓) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุอาหารหมักดอง แชอิ่ม จากผักผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๕.๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก
บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕.๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๕.๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๕.๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๕.๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๕.๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๕.๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
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(๕.๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๕.๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๕.๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๕.๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๕.๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๕.๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๕.๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๕.๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๕.๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๕.๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๕.๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๕.๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๕.๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๕.๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๕.๔.๑) การผลิต โม บด การผสม บรรจุยา
(๕.๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๕.๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๕.๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕.๔.๕) การผลิ ต ผงซั ก ฟอก สบู น้ํ า ยาทํ า ความสะอาด หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
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(๕.๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๕.๑) การผลิต สะสม หรือบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขา วดวยวิธใี ด ๆ ก็ตาม
(๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๕.๘) การผลิตใยจากพืช
(๕.๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
(๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๕.๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๕.๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๕.๖.๑)
(๕.๖.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๕.๖.๑)
(๕.๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕.๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๕.๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕.๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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(๕.๗.๔) การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ยานยนต เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล
ซึ่งไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๕.๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๕.๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๕.๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๕.๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๕.๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
(๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๕.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๕.๘.๒) การเลื่อย การซอย การอัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๕.๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย
(๕.๘.๔) การอบไม
(๕.๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๕.๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๕.๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๕.๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๕.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๕.๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕.๙.๒) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๕.๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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(๕.๙.๓) การประกอบการกิจการโรงแรม สถานที่พั กที่มิใช โ รงแรมที่จัด ไว
เพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอืน่ ใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๕) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๖) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๕.๙.๑)
(๕.๙.๗) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๕.๙.๘) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๕.๙.๙) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๕.๙.๑๐) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๕.๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลที่บานของผูรับบริการ
(๕.๙.๑๒) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๕.๙.๑๓) การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารสปา อาบน้ํ า ตั ด ขน รั บ เลี้ ย ง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
(๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๕.๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
(๕.๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๕.๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
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(๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๕.๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๕.๑๑.๓) การผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ด ว ยซี เ มนต
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน (๕.๑๑.๒)
(๕.๑๑.๕) การเลื่ อ ย การตั ด หรื อ ประดิ ษ ฐ หิ น เป น สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๕.๑๑.๖) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๕.๑๑.๗) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๕.๑๑.๘) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๕.๑๑.๙) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๕.๑๑.๑๐) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๕.๖.๕)
(๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๕.๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๕.๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๕.๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(๕.๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕.๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๕.๗.๑)
(๕.๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิต ภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัสดุที่คลายคลึง
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(๕.๑๒.๗)
(๕.๑๒.๘)
(๕.๑๒.๙)
(๕.๑๒.๑๐)

การโม สะสม หรือบดชัน
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
การเคลื อ บ ชุ บ วั ต ถุ ด ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด เบเกอร ไ ลท

(๕.๑๒.๑๑)
(๕.๑๒.๑๒)
(๕.๑๒.๑๓)
(๕.๑๒.๑๔)

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

หรือวัตถุที่คลายคลึง

ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๕.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๕.๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๕.๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๕.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๕.๑๓.๒) การผลิ ต การซ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งไฟฟ า
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(๕.๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๕.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๕.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๕.๑๓.๗) การลา งขวด ภาชนะหรือ บรรจุ ภัณ ฑที่ ใช แ ล ว เพื่อ นํา ไปใช ใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(๕.๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๕.๑๓.๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๕.๑๓.๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๕.๑๓.๑๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
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ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปน โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ ยวกับ วัต ถุอัน ตรายจะตองปฏิบัติต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยู
ตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ประกาศกํ า หนด
ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัน ไดหนีไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ต อ งมี ห อ งน้ํ า และห อ งส ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ 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
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เองต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณี ที่มี มู ลฝอยที่ ป นเป อนสารพิ ษหรื อวั ต ถุอั น ตรายหรื อสิ่ ง อื่น ใดที่ อ าจเป น
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงานต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามข อ บั ญ ญั ติ
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง
และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอัน ตรายตองมีสถานที่ที่ป ลอดภัยสําหรับ เก็บ รักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อั น ตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน
และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินกี้ ็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกกําหนด พรอมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัด กรณีเปนนิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานที่รับรองความถูกตองของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจกรณีผูขอใบอนุญาต
ไมสามารถยื่นคําขอไดดวยตนเอง
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตออายุใบอนุญาต
(๗) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในหมวด ๑ หมวด ๒
และหมวด ๓ รวมทั้งเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวโดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบทายใบอนุญาต
(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
(๓) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร
ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
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 ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าต สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ า มิ ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น มีอํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ าเนิ น กิจ การไว จ นกว า จะได เสี ย ค าธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงออก
ขอ ๒๕ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกกําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห งทองที่ที่ใบอนุญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้
และการไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตองนั้น กอใหเกิด อัน ตรายอยางรายแรงตอสุข ภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม พ บผู รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ย อมรั บ คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว
ใหส ง คํ าสั่ ง โดยทางไปรษณีย ต อบรับ หรื อใหป ด คํ าสั่ง นั้น ไว ในที่เ ปด เผยเห็ น ไดง าย ณ ภูมิ ลํา เนา
หรื อ สํ า นั ก ทํ า การงานของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว
ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
บําเพ็ญ ศิลประเสริฐ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งออก
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๑

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๑ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร แมว สุนัข กระต่าย รวมถึงสัตว์บกทุกชนิด
สัตว์ปีกทุกชนิด สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด แมลงทุกชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทุกชนิด
และสัตว์น้ําทุกชนิด
(๑.๑.๑) การเลี้ยงสัตว์ ๔ เท้า ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ๔ เท้า ฯลฯ ตั้งแต่ ๕๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๑.๒) การเลี้ยงสัตว์ปีก
การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๑.๓) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา
ก. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๑๐ - ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๕๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑.๑.๔) การเลี้ยงสัตว์น้ํา
ก. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่
ข. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่
ค. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๑๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕๐ ไร่
ง. พื้นที่รวม ตั้งแต่ ๕๐ ไร่ขึ้นไป
(๑.๑.๕) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
ก. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๕ ตัว
แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๒๐ ตัว
แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
ค. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม ตั้งแต่ ๔๐ ตัวขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ต่อปี)

๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐

- ๒ ลําดับที่

๒

ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ต่อปี)
๒,๐๐๐
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่าสัตว์ หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
การฆ่าหรือชําแหละ ไก่
๑๐๐
จํานวนตั้งแต่ ๕๐ ตัวขึ้นไป
การฆ่าหรือชําแหละโค กระบือ สุกร แพะ แกะ
๒๐๐
ก. จํานวนตั้งแต่ ๑๐ - ๔๐ ตัว
๓๐๐
ข. จํานวนตั้งแต่ ๔๑ - ๖๐ ตัว
๔๐๐
ค. จํานวนตั้งแต่ ๖๑ - ๘๐ ตัว
๕๐๐
ง. จํานวนตั้งแต่ ๘๑ - ๑๐๐ ตัว
๑,๕๐๐
จ. จํานวนตั้งแต่ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
๕๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
๕๐๐
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
๑,๐๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
๕๐๐
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า ๕ แรงม้าลงมา
๒๐๐
ค. ไม่ใช้เครื่องจักร
๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารหรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์
๕๐๐
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า ๕ แรงม้า
๒๐๐
ค. ไม่ใช้เครื่องจักร
ประเภทกิจการ

- ๓ ลําดับที่

๓

ประเภทกิจการ
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๒.๘ การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก ปรุ ง สํ า เร็ จ
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาเจ่า แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก
ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
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๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๑๐ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เ นย เนยเที ย ม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม้เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๘ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ อ าหารบรรจุ ก ระป๋ อ ง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ขนาด ๓x๖ เมตรขึ้นไป
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
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๔

กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งสํ า อาง
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
๔.๑ การผลิต โม่ บด การผสม บรรจุยา
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า ๓ แรงม้า
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
๔.๕ การผลิ ต ผงซั ก ฟอก สบู่ น้ํ า ยาทํ า ความสะอาด หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทําความสะอาดต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือบรรจุน้ํามันจากพืช
๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๔๐ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า ๒๐ แรงม้า
๕.๕ การผลิตยาสูบ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
๕.๘ การผลิตใยจากพืช
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
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๖

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต่ํากว่า ๒ แรงม้า
หรือไม่ใช้เครื่องจักร
๖.๒ การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตใน ๖.๑
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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๗.๔ การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล
ซึ่ ง ไว้ บ ริ ก ารหรื อ จํ า หน่ า ยและในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ่ อ ม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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๘

ประเภทกิจการ
๗.๙ การสะสม การซ่ อ มเครื่ อ งกล เครื่ อ งจั ก รเก่ า หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การอัด การไซ การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า
ง. ไม่ใช่เครื่องจักร
๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า
ง. ไม่ใช่เครื่องจักร
๘.๔ การอบไม้
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
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๙

ประเภทกิจการ
๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
ก. ตั้งแต่ ๑๐ กระสอบ แต่ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ
ข. ตั้งแต่ ๒๐ กระสอบ แต่ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
ค. ตั้งแต่ ๔๐ กระสอบขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๓ การประกอบการกิ จการโรงแรม สถานที่ พัก ที่มิ ใช่ โรงแรมที่จั ด ไว้
เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนห้องไม่เกิน ๑๐ ห้อง
ข. จํานวนห้องตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
ค. จํานวนห้องตั้งแต่ ๒๐ ห้องขึ้นไป
๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนห้องไม่เกิน ๕ ห้อง
ข. จํานวนห้องตั้งแต่ ๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
ค. จํานวนห้องตั้งแต่ ๑๐ ห้องขึ้นไป
๙.๕ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๖ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑
๙.๗ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
(บาท/ต่อปี)
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐

- ๑๐ ลําดับที่

๑๐

ประเภทกิจการ
๙.๘ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
ก. ตู้เกม เกมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๓ เครื่อง
ข. ตู้เกม เกมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
ค. ตู้เกม เกมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๕ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
ง. ตู้เกม เกมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๑๐ เครื่องขึ้นไป
๙.๙ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
ก. คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๓ เครื่อง
ข. คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕ เครื่อง
ค. คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๕ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
ง. คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๑๐ เครื่องขึ้นไป
๙.๑๐ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลที่บ้านของผู้รับบริการ
๙.๑๒ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
๙.๑๓ การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารสปา อาบน้ํ า ตั ด ขน รั บ เลี้ ย ง
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการกรอผ้าด้วยกี่กระตุก
ก. การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร
ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๑๐ กี่ขึ้นไป
ค. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
๑๐.๓ การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๑๐.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
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ประเภทกิจการ
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
๑๑.๓ การผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ด้ ว ยซี เ มนต์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๑๑.๒
๑๑.๕ การเลื่ อ ย การตั ด หรื อ ประดิ ษ ฐ์ หิ น เป็ น สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
๑๑.๖ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
๑๑.๗ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
๑๑.๘ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๑๑.๙ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
๑๑.๑๐ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๑๑.๑๑ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๕
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๑๒

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗.๑
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๓ แรงม้าลงมา
๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
๑๒.๑๐ การเคลื อ บ ชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
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๑๓

กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า
๑๓.๒ การผลิ ต การซ่ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่ใช้วางรวมไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ใช้วางรวมตั้งแต่ ๒๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ใช้วางรวมตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ใช้วางรวมตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ใช้รวมไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ใช้รวมตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่ใช้รวมตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ง. พื้นที่ใช้รวมตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑๓.๗ การล้ า งขวด ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ หม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
๑๓.๙ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
๑๓.๑๐ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
๑๓.๑๑ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
ก. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังตั้งแต่ ๓ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรมีกําลังต่ํากว่า ๓ แรงม้า ลงมา
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