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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลกุดบง
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดบงและนายอําเภอโพนพิสัย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด บงตั้ ง แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ 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

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกุดบง
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
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(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๒.๕) การผลิต สิ่ง ของเครื่ อ งใชห รือ ผลิ ต ภั ณ ฑอื่ น ๆ จากเปลื อก กระดอง
กระดูกเขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช
เพื่อเปนอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนา ยอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(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
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมักดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิต ภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
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(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับ ยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
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(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิต ผงซัก ฟอก สบู น้ํ า ยาทํา ความสะอาด หรือ ผลิต ภัณ ฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ
แปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครือ่ งจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิต ผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลื อ บ ชุ บ โลหะด ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑)

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

(๖.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริ ก ารหรื อ จํ า หน า ย และในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(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
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิ จการห องปฏิ บั ติก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(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 อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้ง การขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือ
วัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๕)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๗.๑
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุม ตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เ ข า ข า ยเป น โรงงาน หรื อมี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกับ วั ต ถุ อั น ตรายจะต องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๘ สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
ไม น อ ยกว า ๑๐๐ เมตร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพอนามั ย หรื อ การก อ เหตุ รํ า คาญ
ของประชาชน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การ
ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ต อ งมี ห อ งน้ํ าและห อ งส ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิ จ การที่ ค นงานอาจเปรอะเป อ นจากสารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมที ี่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เองต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
(๓) กรณีที่มี มูลฝอยที่ ปนเป อนสารพิ ษหรื อวัต ถุอัน ตรายหรือ สิ่งอื่ น ใดที่อาจเป น
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ 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
วาดวยสถานจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด วางสิ่ ง ของให เ ป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
เปนสัดสวน และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบัน ทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับ เพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ รักษาวัต ถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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ขอ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบจนเป น เหตุ รํ า คาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนัง สือ มอบอํา นาจ กรณีที่เ จา ของสถานประกอบกิจ การไมม าดํา เนิน การ
ดว ยตนเอง หรือเปนผูแทนรับมอบอํานาจกรณีที่เปนนิติบุคคล
(๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดบงประกาศกําหนด
ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูร ณ
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ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
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
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดบงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อได ยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับ เพิ่มขึ้น อีกรอยละยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดบง

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

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
หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถู กทํ าลาย หรื อชํา รุด ในสาระที่สํ าคัญ ให ผูยื่ น คํ าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบท
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู กต อ งตามบทแหง พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

หรื อ เงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่ กํ าหนดไว เกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการตามที่ ได รั บใบอนุ ญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู 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 ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผู ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ใหน ายกองคการบริห ารสวนตําบลกุด บงเปนผูรักษาการตามขอบัญ ญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ไพฑูรย นาเหนือ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๑

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๑) การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๒) การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ค. ตัง้ แต ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๔) การเลี้ยงหาน เปด ไก นก
ก. ตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
(๑.๕) การเลี้ยงสัตวนา้ํ
ก. การคาปลีก
- พื้นที่เลี้ยงตั้งแตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
- พื้นที่ตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การเพาะเลี้ยง หรือการคาสง
(๑.๖) การเลี้ยงแมลง หรือสัตวเลี้ยงคลาน
- พื้นที่เลี้ยงตั้งแต ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
- พื้นที่ตั้งแต ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้ งนี้ จะมี การเรี ย กเก็ บ ค า ดู หรื อคา บริ การไมว าทางตรงหรื อทางออ ม
หรือไมก็ตาม

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๕๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

-๒ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๒

กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่ในสถานที่จําหนายอาหาร
เรขาย หรือขายในตลาด
- โค (ตัวละ)
- กระบือ สุกร ตัวละ
- แพะ แกะ ตัวละ
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ จากเปลื อ ก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือ
พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(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
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสั ตว ไดแก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผักหรือ
ผลไมหรือหรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี๋ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ตบะหมี่ มั กกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ

๓

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๖
๘
๒
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
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๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐

-๓-
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๔

ประเภทกิจการ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ งบรรจุ อาหารบรรจุ กระปอง ขวด หรื อ
ภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิ ต บรรจุ ยาสี ฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-๔ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๕

กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
ก. ใชแรงงาน
ข. ใชเครื่องจักร
(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 หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
ก. การผลิต
ข. สะสม
ค. แบงบรรจุ
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง
ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิต ภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
ก. ประเภทโรงงาน
ข. ประเภทราน
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาช หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล า งโลหะด ว ยเครื่อ งจัก ร หรือ สารเคมี ยกเวน กิจ การที่ ไดรั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับ แตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับ อากาศ หรื ออุป กรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล

๖

๗

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

-๕-
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๘

๙

ประเภทกิจการ
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรื อเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริ การหรื อจํ า หน า ย และในการประกอบธุร กิจ นั้น มีการซอมหรือปรับ ปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(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 เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
ก. ตั้งแต ๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปน การใหบ ริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-๖อัตรา
ลําดับที่
ประเภทกิจการ
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองไมเกิน ๒๐ หอง
๕๐๐
ข. ตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป
๑,๐๐๐
(๖) การประกอบจิกการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา
หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกับ
ก. มีหองไมเกิน ๒๐ หอง
๕๐๐
ข. ตั้งแต ๒๐ หอง ขึ้นไป
๑,๐๐๐
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๒,๐๐๐
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕๐๐
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
๑,๐๐๐
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
๑๐๐
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๑,๐๐๐
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๑,๐๐๐
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสุนก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๕๐๐
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๕๐๐
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๒,๐๐๐
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย
๒,๐๐๐
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
๕๐๐
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๑,๐๐๐
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๑,๐๐๐
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
๕๐๐
สัตวชั่วคราว
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
๕๐๐
(๒) การสะสม ปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๕๐๐

-๗-
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๑๑

๑๒

ประเภทกิจการ
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต
หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ 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 การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-๘-

ลําดับที่

๑๓

ประเภทกิจการ
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบดวยวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

