ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๔
..................................
อาศัยความนัยมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา ในสมัยประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๘/๓๑๗๔
ลงวัน ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึง ประกาศใช้ข้อ บัญ ญั ติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน
ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญ ญั ติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.
๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.phetpattana.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายอำนาจ พงษ์ด้วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจ
ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญ ญัติสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
เหตุผล
เพื่ อ เป็ น การควบคุม กิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุข ภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ ง
กิจการที่เป็นอันต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้
เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัย
ของประชาชน

---------------------------
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

---------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศั ย อำน าจตามความใน มาตรา ๗ ๑ แห่ งพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและ องค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ ๓๒ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และนายอำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตตำบลโคกเพชรพัฒนา นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้หน้าที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และที่ทำการกำนันในเขตพื้นที่แล้วอย่างน้อยเจ็ดวัน ยกเว้น
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญ าตท้ายข้อบัญ ญัตินี้
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
“ข้อกำหนดของท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า ถุง พลาสติ ก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือทีอ่ ื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จั ด ไว้ ให้ ผู้ค้ า ใช้ เป็ น ที่ ชุม ชนเพื่ อ จำหน่ ายสิ น ค้ า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสีย
ง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือ ไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่
กำหนด
“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้
ซื้อต้องนำไปทำประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสั ตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
เพื่ อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหารเร่ขายหรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
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(๓) การสะสมเขาสัตว์กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ทยี่ ังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ปั่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลาหรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น
เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
กัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอืน่ ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์
(๑๐) การผลิ ต สะสม หรือ แบ่ ง บรรจุ เนย เนยเที ย ม เนยผสม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
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(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืชผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม
(๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
(๑) การผลิตโม่บดผสมหรือบรรจุยา
(๒) การผลิตบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน
๖ (๑)
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(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือ
ก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖
(๑)
(๖) การทำเหมืองแร่สะสมแยกคัดเลือกหรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อประกอบเคาะปะผุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดร่องทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิง่ ของเครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่ อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน
๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุ น ไพร เว้ น แต่ เป็ น การ
ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจ การโรงแรม สถานที่ พั กที่ มิ ใช่ โรงแรมที่ จัด ไว้เพื่ อ ให้ บ ริก ารพั ก
ชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิ จการหอพั ก อาคารชุ ดให้ เช่า ห้ อ งเช่า หรือ ห้อ งแบ่ ง เช่ า หรื อ
กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต้นรำ รำวง ร้องเพลง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือตูเ้ พลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจ การการเล่น สเกตหรื อโรลเลอร์ เบลด หรือ การเล่น อื่ น ๆ ใน
ทำนองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ในบั ง คั บ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิ จการให้ บริก ารสปา อาบน้ ำ ตั ดขน รับ เลี้ย งหรือ รับ ฝากสัตว์
ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้ายกรอด้ายทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอป่านฝ้ายนุ่น หรือในสังเคราะห์
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(๓) การปั่นฝ้ายนุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซักอบรีดหรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อมฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิดโม่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสมผสมซีเมนต์หินดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งกรด ด่างสารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย
(๒) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิตสะสมกลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
(๔) การผลิตสะสมหรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
(๙) การผลิตล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบชุบวัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ำแข็งแห้ง
การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค
(๑๗) การผลิตสะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิ ต ซ่ อ มเครื่อ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโชค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญ ญัติกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญ าตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (อภ.๑) พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สำเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) อื่น ๆ
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ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพซึ่ง ต้องควบคุมตามข้อบัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนานี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม
คำแนะนำของสาธารณสุข
(๒) ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวรเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบาย
น้ำได้สะดวก
(๓) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่ เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ ำสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ ใดสมควรจะต้องทำพื้นด้วยวัตถุ ถาวร เพื่อ
ป้องกันมิให้น้ำซึมรั่วไหล หรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครก หรือทำการกำจัดน้ำโสโครก ไขมัน
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่น
ละออง เขม่ า เถ้ า หรื อ สิ่ งอื่ น ใด อั น อาจเป็ น เหตุ ร ำคาญแก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ข้ างเคี ย งข้ อ กำหนดดั ง กล่ า วผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นำโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจำนวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น
และต้ อ งตั้ งอยู่ ในทำเลที่ เหมาะสม รวมทั้ ง การกำจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล ด้ว ยวิธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลัก สุ ข าภิ บ าล ตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับ การตากหรือผึ่งสิ นค้า ต้องมีที่สำหรับตาก หรือผึ่ง สินค้าตามที่ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญ ญั ติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา
ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญ าตได้ ปฏิบัติการครบถ้วนตาม
ความในข้อ ๗ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบ อภ.๒
ข้อ ๙ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรื อคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์

12
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญ ญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่
จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ ๕ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญ าต หรือไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญ าตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญั ตินี้ภายในสิบห้า
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับใบอนุญาตและชำระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ ๑๐ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การตามประเภทที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ ๕ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตวันเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๒) ต้ องรัก ษาเครื่องมืออุป กรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุ กชนิดให้อยู่ ในสภาพที่
สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง สัตว์พาหะนำโรคติดต่อและมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคอื่น ๆ
(๔) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น มีบันได
หนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
(๖) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อาหาร”
(๗) กรณี ที่ ผู้ป ระกอบกิจ การมี ความประสงค์ จะทำการเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ข หรือเพิ่ ม เติ ม
สถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
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ข้อ ๑๑ ใบอนุ ญ าตให้มีอ ายุห นึ่ง ปีนับ แต่วันที่ ออกใบอนุญ าตและให้ใช้ไ ด้เพีย งในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเท่านั้น
ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทำคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญ าตและการอนุญ าตให้ต่ออายุใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสีย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก ำหนดไว้ท้ า ย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนิน กิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจำนวน
ข้อ ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้
ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๗ ให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่ง
เดียว
ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา
ข้อ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทำลายหรือชำรุด การขอรับใบแทนใบอนุญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต นำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๓) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ใช้ แบบ อภ.๒ โดยประทั บ ตราสี แดงว่า “ใบแทน”
กำกับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
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(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญ าตเดิม ระบุสาเหตุการสูญ หาย ถูกทำลายหรือชำรุดใน
สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔
ข้อ ๑๗ หากผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประสงค์จะแก้ ไขรายการในใบอนุญ าต ให้ ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔
ข้อ ๑๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๒
(๓) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๓
(๔) คำขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ อภ.๔
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ในใบอนุญ าตใน
เรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั่ง ให้ แ ก้ไ ขหรือ ปรั บ ปรุงให้ ถู กต้ อง และถ้ าผู้ไ ด้รับ คำสั่ ง ไม่ แก้ ไ ขหรือปรับ ปรุง ภายในเวลาที่ ก ำหนดให้ เจ้ า
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิ บัติ ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอั นตรายอย่างร้ายแรงต่ อ
สุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตให้ทำเป็ นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญ าต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ รับใบอนุญ าตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตสำหรับ การประกอบกิจการที่ ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบั ติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออก
ก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนาให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(นายอำนาจ พงษ์ด้วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

เห็นชอบ

(นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง)
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่
๑

ประเภทการค้า
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
การเลี้ยงสัตว์บก
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ
(๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
ข. การลี้ยงสุกร
(๑) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(๔) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๕) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
(๖) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๗) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงแกะ, แพะ
(๑) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก. การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่
(๑) ก.การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๔) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์น้ำ
ก. การเลี้ยงปลา, กุง้
(๑) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๒) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตร.ม.
(๓) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐

-

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐

-

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

-

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐

-

๑๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐

-
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ประเภทการค้า
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. การเลี้ยงตะพาบน้ำ
(๑) การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๒๕ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.
(๒) การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตร.ม.
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.
(๓) การเลี้ยงตะพาบน้ำ ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป
ข. การเลี้ยงจระเข้
(๑) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๔) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
ค. การเลี้ยงนาก
(๑) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๒ ตัว แต่ไม่เกิน ๔ ตัว
(๒) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๔ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๑๐ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เพือ่ รีดเอานม
(๑) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๔๐ ตัว ขึ้นไป

๑

๒

๓
๔
๕

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๑) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์
ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน
สัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็น
อาหาร

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์

๒๐๐

-

๔๐๐
๖๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๔๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

-

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐

-

๑๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-
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๖

๗

๑

๒

๓

ประเภทการค้า

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์

การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่น น้ำดื่ม
ยกเว้น ในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ำจิ้มหรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๑) การผลิตน้ำพริกแกง
(๒) การผลิตน้ำพริกเผา
(๓) การผลิตเต้าเจี้ยว
(๔) การผลิตซีอิ้ว
(๕) การผลิตน้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๑) การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
(๒) การผลิตแหนม หม่ำ ไส้กรอก
(๓) การผลิตกะปิ
(๔) การผลิตน้ำปลา
(๕) การผลิตหอยดอง
(๖) การผลิตน้ำเคย
(๗) การผลิตน้ำบูดู
(๘) การผลิตไตปลา
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น

๗๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

-

๕๐๐
๔

๕
๖

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอนื่ ใด
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

๕๐๐
๑,๐๐๐

-
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๗

๘

๙

๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

๑๙

ประเภทการค้า
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
การผลิตไอศกรีม
การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครือ่ งดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา
การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผลไม้ ผัก
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๕๐๐
๑,๐๐๐
-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-
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๒๐

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔

๕
๖
๗

๘
๙

ประเภทการค้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช
การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน
การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๑) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า
(๒) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
(๓) ใช้เครื่องจักรเกิน ๔๐ แรงม้า ขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย
(๑) การสะสมปุ๋ย
(๒) การผลิตปุ๋ย
การผลิตเส้นใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพดหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๕๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๗๐๐

-
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๑

๒

๓

๔
๕
๖

๑

๒
๓
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๔) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป
การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๑) การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด
(๒) การถลุง
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๑) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า
(๓) การตี โดยใช้แรงคน
(๔) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า
การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๑) การทำเหมืองแร่
(๒) การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๑) การต่อ การประกอบยานยนต์
(๒) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๒) การซ่อมรถจักรยานยนต์
(๓) การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๕๐๐

-

๒,๐๐๐

-
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๔

๕
๖
๗
๘
๙
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การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๑) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๒) รถจักรยานยนต์
การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

๕๐๐
๓,๐๐๐

-

๕๐๐
๑๐๐

-

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
๑
๒

๓

๔
๕
๖

๗

๘

การผลิตไม้ขีดไฟ
การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิง่ ของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า
แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
การอบไม้
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๑) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป
การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๑) การเผาถ่าน
(๒) การสะสมถ่าน ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ
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(๓) การสะสมถ่าน เกินกว่า ๒๐ กระสอบ ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
(๔) การสะสมถ่าน เกินกว่า ๔๐ กระสอบ ขึ้นไป

๑
๒
๓
๔

๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับอนุญาต ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมทีจ่ ดั ไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
(๑) ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค
คาราโอเกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต ๙ (๑)
การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลัง
การประกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑) ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
(๒) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๒๐๐
๕๐๐
-

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๒๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

-
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๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๑

๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘
๑

๒
๓

๔
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การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางกาแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๒) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรเกินกว่า ๒๐ แรงม้า
(๓) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ ถึง ๑๐ กี่
(๔) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า ๑๐ กี่ ขึ้นไป
การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑) ตั้งแต่ ๕ เครื่อง ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
(๒) เกินกว่า ๑๐ เครื่อง ขึ้นไป
การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออืน่ ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑ (๑)
(๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน)
(๒) เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๓๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-
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๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑

๒

๓

๔

ประเภทการค้า
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทำละลาย
(๑) การทำน้ำกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย
(๒) การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือ
สารตัวทำละลาย
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑) การผลิตก๊าซ
(๒) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๔) ปั๊มก๊าซ
(๕) การขนส่งก๊าซ
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑) การผลิต กลั่น น้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๒) การสะสมน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. จำนวนสะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จำนวนสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ค. จำนวนสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
ง. การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑) การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๒) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๓) การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-
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๕
๖

๗

๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

๑๗

๑

ประเภทการค้า
การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒ แรงม้า ขึ้นไป
การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑) ล้างฟิล์มรูปถ่าย
(๒) ล้างฟิล์มภาพยนต์
(๓) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์
การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ำแข็งแห้ง
(๑) ใช้เครื่องทำความเย็นไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๓) ใช้เครื่องทำความเย็นเกินกว่า ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค
(๑) การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
(๓) การสะสม การบรรจุ การขนส่ง
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑) การผลิต
(๒) การบรรจุ การสะสม
๑๓. กิจการอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๑,๐๐๐
-

๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-
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๒

๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ประเภทการค้า
(๒) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า
แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑) การผลิต
(๒) การซ่อม
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๑) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
(๒) การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท
สตางค์
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

