
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 
เรื่อง   กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง  ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลภูเขาทอง 

และนายอําเภอหนองพอก  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง  เรื่อง  กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองนับตั้งแต่วันถัดจาก

วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 

 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ.  ๒๕๓๕   

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด   

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

หรือที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   

และประชาชนใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน 

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพ่ือจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว ์ เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมสีภาพเปน็ของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียงา่ย  

ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้า 

ใช้เป็นที่ชุมชน  เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

 “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ

บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น 

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

 “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหาร  

ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ   ดังต่อไปนีเ้ป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

  (๑) การเพาะพันธ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพื่อประโยชน์ของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ

ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

  (๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารเร่ขายหรือการขายในตลาด   

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

  (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 

  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์  ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ืออาหาร 

  (๖) การผลิต  โม่  ปั่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือล้างครั่ง 

 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   

  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  

หรือพืชอย่างอื่น   

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  

ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  

วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ที่คล้ายคลึงกัน   

  (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์   

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม   

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม   

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่น ๆ   

  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา   

  (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ   

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง   

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

  (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร   

  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม   

  (๒๑) การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   

  (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น   

  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   

  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร   

 

้หนา   ๑๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย ์ เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด   
  (๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย   

  (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป   
  (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ    
 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
  (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   
  (๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจแุปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคู  แปูงจากพืช  หรือแปูงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   
  (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   
  (๕) การผลิตยาสูบ   
  (๖) การขัดกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
  (๗) การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช   
  (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด   

 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่   
  (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑)   
  (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร

หรือก๊าซหรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   
  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะส ี ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

้หนา   ๑๙๖
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  (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

  (๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่   

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

  (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

  (๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

  (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องกล  ระบบไฟฟูา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย   

  (๕) การล้าง  ขัดส ี เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   

  (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่   

  (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   

  (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช ์  

  (๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า   

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   

  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ   

  (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   

  (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

หรือผลติภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย   

  (๔) การอบไม้   

  (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   

  (๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ   

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   

  (๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   
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 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

  (๑) การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานที่ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานที่ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว  

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

  (๖) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให้ เช่าห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

  (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเว้นแต่

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือในสถานที่ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 

ตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก   
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  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   

  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   

  (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม   

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   

  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   

  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   

  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลีย้งหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว   

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

  (๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   

  (๒) การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  นุ่น  หรือในสังเคราะห์   

  (๓) การปั่นฝูายนุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร   

  (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร   

  (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร   

  (๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ   

  (๗) การซัก  อบ  รีดหรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   

  (๘) การย้อมฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร   

  (๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  (๔) การสะสมผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขดุ  ตัก  ดูด  

โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
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  (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   

  (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน   

  (๘) การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   

  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   

  (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   
  (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)   
 ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   
  (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่างสารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย 
  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   
  (๓) การผลิต  สะสมกลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก   
  (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   
  (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน   
  (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   
  (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์   
  (๑๐) การเคลือบ  ชุบ  วัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  (๑๑) การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน   
  (๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง   
  (๑๔) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง   

  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   
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  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

  (๑๗) การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว   

 ๑๓.  กิจการอื่น ๆ   

  (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

  (๒)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร   

  (๕) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   

  (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   

  (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ   

  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร   

  (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค   

  (๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  

ข้อ  ๖  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี

การควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไว้  (อภ. ๑)  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

 (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   

 (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 (๔)  อื่น ๆ   
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ข้อ  ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองนี้ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ   
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข   

 (๒)  ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  
ระบายน้ําได้สะดวก   

 (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือที่อยู่อาศัย 
ใกล้เคียง   

 (๔)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
 (๕)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุถาวร

เพ่ือปูองกันมิให้น้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 
น้ําโสโครกไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปูองกันกลิ่น  ไอเสีย  
ความสะเทือน  ฝุุนละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าว   
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

 (๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นําโรค   

 (๗)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ   
 (๘)  ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ 
 (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น

และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

 (๑๐)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
 (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตาก  หรือผึ่งสินค้าตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   
 (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบยีบ  ข้อบัญญัติ  และประกาศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลภูเขาทอง 
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 ข้อ  ๘  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ  ๗  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  อภ. ๒   

ข้อ ๙ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดาํเนินการออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง   ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  

ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับ

ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ   ๕  จะต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (๑)  ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตวันเวลาที่ได้รับอนุญาต   

 (๒)  ต้องรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

 (๓)  ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวนั  ยุง  สัตว์พาหะนาํโรคติดตอ่และมีการปอูงกันและกําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรคอื่น ๆ    
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 (๔)  ต้องจัดให้มีระบบปูองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย   

 (๕)  ต้องจัดให้มีระบบปูองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต   
 (๖)  ต้องจัดให้มีระบบการปูองกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น  “อาหาร”   

 (๗)  กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

 (๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว   

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง   

ข้อ  ๑๑  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองเท่านั้น   

ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุเมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๑๐  ด้วย   

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่  
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป   

กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่คา้งชําระคา่ธรรมเนียมตดิต่อกันเกนิกวา่สองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน   

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๑๓  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข 
โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ  ๗  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียว 
และสําหรับสถานที่แห่งเดียว   

ข้อ  ๑๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลภูเขาทอง   

ข้อ  ๑๕  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น  

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ

ถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

 (๔)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

 (๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต   

ข้อ  ๑๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการ 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ. ๔   

ข้อ  ๑๗  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามแบบ  อภ. ๔   

ข้อ  ๑๘  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๑   

 (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๒   

 (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๓   

 (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  อภ. ๔   

ข้อ  ๑๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องและถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่

เกินสิบห้าวัน   

ข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   

 (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   

 (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ  ๒๑  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง  

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ

ผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  

แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๒๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ  ๒๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้   

 ข้อ  ๒๔  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น   

ข้อ  ๒๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

ประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับนั้น  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทองให้ใช้บังคับได้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
หงษ ์ ยศบญุ 

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลภูเขาทอง 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์ 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   

๑.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด    
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก   
 ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 200  
    (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  400   
    (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป 600   
 ข.การลี้ยงสุกร   
    (1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100   
    (2) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  300   
    (3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  500   
    (4) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  1,000   
    (5) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว  3,000   
    (6) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว  5,000   
    (7) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป  7,000   
 ค. การเลี้ยงแกะ แพะ    
    (1) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100   
    (2) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  150   
    (3) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป  200   
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก    
 ก. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่    

 ก.      (1) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  1,000   
    (2) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว  3,000   
    (3) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว  5,000   
    (4) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป  7,000   
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์น้ า    
 ก. การเลี้ยงปลา กุ้ง    
    (1) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 ตารางเมตร  

        แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 
100  

    (2) การเลี้ยงปลา กุง้ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตารางเมตร 
        แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร 

200  

    (3) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 500  
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 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง    
 ก. การเลี้ยงตะพาบน้้า    
    (1) การเลี้ยงตะพาบน้้า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 25 ตารางเมตร 

        แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
200  

    (2) การเลี้ยงตะพาบน้้า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 รางเมตร  
        แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 

400  

    (3) การเลี้ยงตะพาบน้้า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตารางเมตรขึ้นไป  600   
 ข. การเลี้ยงจระเข้    
    (1) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  500   
    (2) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว  1,000   
    (3) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  2,000   
    (4) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป  3,000   
 ค. การเลี้ยงนาก    
    (1) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 2 ตัว แต่ไม่เกิน 4 ตัว  400   
    (2) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว  800   
    (3) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 10 ตัวขึ้นไป  1,000   
 ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม    
    (1) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  200   
    (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  400   
    (3) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป  600   

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
๒.1 การฆ่า หรือช้าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย 

ในตลาด 
  

 (1) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่    
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  100   
     ข. โดยใช้เครื่องจักร  500   

๒.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์    
 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์  500   
 ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์  200   

๒.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  200   
๒.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  500  
๒.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ 
ซึ่งมิใช่เป็นอาหาร 

500  



-  ๓  - 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
บาท สตางค์ 

๒.6 การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท้าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์ 

700  

๒.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  500   
๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  

๓.1 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้้าพริกแกง น้้าพริกปรุงส้าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

  

 (1) การผลิตน้้าพริกแกง  500   
 (2) การผลิตน้้าพริกเผา  500   
 (3) การผลิตเต้าเจี้ยว  1,000   
 (4) การผลิตซีอ๊ิว  1,000   
 (5) การผลิตน้้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  1,000   

๓.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม หม่้า ไส้กรอก กะปิ น้้าปลา หอยดอง 
น้้าเคย น้้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  

 (1) การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม  500   
 (2) การผลิตแหนม หม่้า ไส้กรอก  500   
 (3) การผลิตกะปิ  500   
 (4) การผลิตน้้าปลา  1,000   
 (5) การผลิตหอยดอง  500   
 (6) การผลิตน้้าเคย  500   
 (7) การผลิตน้้าบูดู  500   
 (8) การผลิตไตปลา  500   

๓.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม ้หรือพืช
อย่างอ่ืน 

500   

๓.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

500  

๓.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  1,000   
๓.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้  

วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
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 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 

  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  

๓.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้้านมสัตว์    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 

1,000   

๓.11 การผลิตไอศกรีม  1,000   
๓.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ    

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  500   
๓.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  

น้้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้้าตาลเมา 
2,000   

๓.15 การผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค น้้าดื่มจากเครื่องจ้าหน่ายอัตโนมัติ  1,000   
๓.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้้าแข็ง  1,000   
๓.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้าอัดลม น้้าหวาน น้้าโซดา น้้าจากพืช ผลไม ้

ผัก เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๓.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร  2,000   
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๓.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้าตาล น้้าเชื่อม    

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  2,000   

๓.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  300   
๓.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  500   
๓.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  1,000   
๓.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  1,000   

๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  

๔.1 การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  1,000   
๔.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส้าอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
1,000  

๔.3 การผลิต บรรจุส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี  1,000   
๔.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป  1,000   
๔.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้้ายาท้าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์  

ท้าความสะอาดต่างๆ 
1,000  

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
๕.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้้ามันจากพืช  500   
๕.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  500   
๕.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ 

ในท้านองเดียวกัน 
1,000  

๕.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม    
 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า  500   
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า  1,000   
 (3) ใช้เครื่องจักรเกิน 40 แรงม้าขึ้นไป  2,000   

๕.5 การผลิตยาสูบ  2,000   
๕.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  1,000   
๕.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น้าไปผลิตปุ๋ย    

 (1) การสะสมปุ๋ย  500   
 (2) การผลิตปุ๋ย  1,000   

๕.8 การผลิตเส้นใยจากพืช  1,000   
๕.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส้าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 700   
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๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   

๖.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300   
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  1,000   
 (4) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป  2,000   

๖.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตใน 6.1 

  

 (1) การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด  1,000   
 (2) การถลุง  2,000   

๖.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร    
 หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1    
 (1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า  500   
 (2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า  1,000   
 (3) การตี โดยใช้แรงคน  300   
 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า  500   

๖.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1 

1,000  

๖.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตใน 6.1 

1,000  

๖.6 การท้าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่    
 (1) การท้าเหมืองแร่  5,000  
 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  2,000  

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
๗.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์    

 (1) การต่อ การประกอบยานยนต์  3,000   
 (2) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  2,000   

๗.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000   
๗.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า    

 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์    
 เครื่องจักร หรือเครื่องกล    
 (1) การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000   
 (2) การซ่อมรถจักรยานยนต์  500   
 (3) การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ  

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
2,000  
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๗.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้    

 บริการหรือจ้าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง    
 ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย    
 (1) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  3,000   
 (2) รถจักรยานยนต์  1,000   

๗.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  1,000   
๗.6 การผลิต สะสม จ้าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  1,000   
๗.7 การจ้าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  500   
๗.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  1,000   
๗.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ  

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
1,000  

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
๘.1 การผลิตไม้ขีดไฟ  1,000   
๘.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท้าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร    

 (1) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000   
 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป  2,000   

๘.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส้าเร็จสิ่งของเครื่องใช้    
 หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย    
 (1) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า  

     แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
1,000  

 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป  2,000   
๘.4 การอบไม้  1,000   
๘.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  1,000   
๘.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ    

 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  1,000   
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป  1,500   

๘.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  3,000   

๘.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถา่น    
 (1) การเผาถ่าน  500   
 (2) การสะสมถ่าน ไม่เกิน 20 กระสอบ  100   
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 (3) การสะสมถ่าน เกินกว่า 20 กระสอบ ไม่เกิน 40 กระสอบ  200   
 (4) การสะสมถ่าน เกินกว่า 40 กระสอบขึ้นไป  500   

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
๙.1 การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

5,000  

๙.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  4,000   
๙.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   หรือในสถานที่ประกอบการนวดเพ่ือ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2,000  

๙.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้ 
บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานที่ 
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ 

5,000  

๙.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ  
พักชั่วคราวส้าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการ 
อ่ืนในท้านองเดียวกัน  

1,000   

๙.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ  
กิจการอ่ืนในท้านองเดียวกัน  

1,000   

๙.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000   
๙.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน  
1,000   

๙.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน เว้นแต่  
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 9.1  

1,000   

๙.10 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ  
ในท้านองเดียวกัน  

2,000   

๙.11 การประกอบกจิการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

200   

๙.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกก้าลังกาย 1,000   
๙.13 การประกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนัก  1,000   
๙.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  1,000   
๙.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  1,000   
๙.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ    

 (1) ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  5,000   
 (2) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  3,000   
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๙.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางกาแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์  

หรือสิ่งแวดล้อม  
1,000   

๙.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  500   
๙.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  500   
๙.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  500   
๙.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ  

รับฝากสัตว์ชั่วคราว  
500   

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
๑๐.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก    

 (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า  1,000   
 (2) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรเกินกว่า 20 แรงม้า  2,000   
 (3) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ ถึง 10 กี่  200   
 (4) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า 10 กีข่ึ้นไป  300   

๑๐.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  500   
๑๐.3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  1,000   
๑๐.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  2,000   
๑๐.5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร    

 (1) ตั้งแต่ 5 เครื่อง ไม่เกิน 10 เครื่อง  300   
 (2) เกินกว่า 10 เครื่องขึ้นไป  500   

๑๐.6 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ  1,000   
๑๐.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  1,000   
๑๐.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  1,000   
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

๑๑.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๑๑.2 การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร  3,000   
๑๑.3 การผลิตสิ่งของ เครือ่งใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    

 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000   
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๑๑.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่

บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11.1 
  

 (1) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500   
 (2) เกินกว่า 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป  1,000   

๑๑.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๑๑.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  1,000   
๑๑.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000   
๑๑.8 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  2,000   
๑๑.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  1,000   

๑๑.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  1,000   
๑๑.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  1,000   
๑๑.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน  

หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน 6.5  
1,000   

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ   
๑๒.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์    

 หรือสารตัวท้าละลาย    
 (1) การท้าน้้ากรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท้าละลาย  2,000   
 (2) การบรรจ ุการสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท้าละลาย ๑,๐๐๐  

๑๒.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ    
 (1) การผลิตก๊าซ  2,000   
 (2) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  1,000   
 (3) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนทีเ่กินกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป  2,000   
 (4) ปั๊มก๊าซ  4,000   
 (5) การขนส่งก๊าซ  1,000   

๑๒.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
 (1) การผลิต กลั่น น้้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  10,000   
 (2) การสะสมน้้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ    
 ก. จ้านวนสะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร  500   
 ข. จ้านวนสะสมเกินกว่า 1,000 ลิตร ไม่เกิน 5,000 ลิตร  1,000   
 ค. จ้านวนสะสมเกินกว่า 5,000 ลิตรขึ้นไป  2,000   
 ง. การขนส่งน้้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  1,000   
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๑๒.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก    

 (1) การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก  10,000   
 (2) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก  1,000   
 (3) การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  500   

๑๒.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 1,000  
๑๒.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก  

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  

 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 2 แรงม้าขึ้นไป  2,000   

๑๒.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  500   

๑๒.8 การผลิตสีหรือน้้ามันผสมสี  2,000   
๑๒.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์    

 (1) ล้างฟิล์มรูปถ่าย  500   
 (2) ล้างฟิล์มภาพยนต์  2,000   
 (3) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  5,000   

๑๒.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง 2,000   
๑๒.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  5,000   
๑๒.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  2,000   
๑๒.13 การผลิตน้้าแข็งแห้ง    

 (1) ใช้เครื่องท้าความเย็นไม่เกิน 5 แรงม้า  500   
 (2) ใช้เครื่องท้าความเย็นเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า  1,000   
 (3) ใช้เครื่องท้าความเย็นเกินกว่า 20 แรงม้าขึ้นไป  2,000   

๑๒.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  

1,000   

๑๒.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000   
๑๒.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก้าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน้าโรค    

 (1) การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 (2) การผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000   
 (3) การสะสม การบรรจุ การขนส่ง  500   

๑๒.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    
 (1) การผลิต  1,000   
 (2) การบรรจุ การสะสม  1,000   

 



-  ๑๒  - 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 
๑๓ กิจการอื่นๆ   

๑๓.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร    
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า  500   
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000   
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป  1,500   

๑๓.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  

  

 (1) การผลิต  5,000   
 (2) การซ่อม  1,000   

๑๓.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500   
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000   

๑๓.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร    
 (1) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  1,000   
 (2) การถ่ายเอกสาร  500   

๑๓.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช้ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  200   
๑๓.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า  1,000   
๑๓.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน้าไปใช้ใหม่หรือ  

แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
300   

๑๓.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  500   
๑๓.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  1,000   

๑๓.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  1,000   
๑๓.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและก้าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน้าโรค  1,000   
๑๓.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  1,000   
๑๓.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  1,000   

 
 
 
 
 
 
 
 


