
 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวน ตําบลชะมวง   และนายอํ า เภอควนขนุน   
จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  เร่ือง  กิจการ 
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางข้ึน
อยางอื่นซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
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 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพื่อเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางคร่ัง 
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก   การสะสมปลารา   ปลาเจา   กุงเจา   ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน   น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
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 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมผงชนิดอื่น ๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชสถานที่ จําหนายอาหารและเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังต้ังแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตาง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง   แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเคร่ืองจักร 
 (๕.๔) การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเคร่ืองจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิลหรือโลหะ

อื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 
 (๗.๒) การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนตเคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 
 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม 

ดวยเคร่ืองจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร  หรือการพน  การทา 

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม 
 (๘.๕) การผลิตธูป  ดวยเคร่ืองจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
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(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทาํนองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการใน  ๙  (๑) 
 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม   เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิ จการใหบ ริการควบคุมน้ํ าหนัก   โดยวิธี การควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการ
ใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิ จการหองปฏิบั ติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร  หรือการทอผาดวย 

ก่ีกระตุกต้ังแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 

 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเคร่ืองจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรต้ังแต  ๕  เคร่ืองข้ึนไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม   การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส   

หรือสารตัวทําละลาย 
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 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียมตาง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่

คลายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิต  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต   การสะสม   การขนสงดอกไม เพลิงหรือสารเคมีอัน เปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอื่น  ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณอิเลคโทรนิคส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
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 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การกอสราง 
 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ต้ังอยูในเขตที่กฎหมาย

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ต้ัง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองต้ังอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ต้ังตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ 

กําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ   

ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต 

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ   ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ   และมีปายหรือ 

เคร่ืองหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 
หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 
มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะ 
นั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 
เปนสัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
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(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเคร่ืองดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอคร้ัง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มี วัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้

ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะ 
ที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร
และหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน ,ทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
(๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูรับรอง 
(๖) แผนผังแสดงบริเวณที่ต้ังของสถานประกอบกิจการ 
(๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(๘) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่มหรือประกอบการพิจารณา

อนุญาต 
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑) ถาหากสถานที่ประกอบการนั้นเปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเสียตองจัดหาหรือแกไขระบบ

น้ําเสียใหถูกสุขลักษณะกอนที่จะปลอยลงสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ 

(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซ่ึงรับน้ําโสโครกดวยวัตถุ
ถาวร  มีลักษณะ  เรียบ  ไมซึม  ไมร่ัว  น้ําไหลไดสะดวก 

(๓) การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  
หรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

(๔) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานที่ใดจะตองทํา 
พื้นดวยวัตถุถาวร  เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมร่ัวหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก   
หรือตองมีทอระบายน้ํา   เคร่ืองปองกันควันกลิ่นไอ   หรือส่ิงอื่นใด   ซ่ึงอาจเปนเหตุรําคาญ 
แกผูอยูบริเวณใกลเคียง  และผูประกอบการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําและความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัย 
ของสัตวนําโรค   
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(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะและเพียงพอ 
(๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนในสถานที่ประกอบการนั้น 

และตองอยูในที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตว  ตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

(๑๐) สถานที่ เกี่ยวกับการตาก  หรือผึ่งสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคา  ตามที่ 
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 
อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง  คร้ังละ 
ไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอน
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ   เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนยีมคร้ังตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองคร้ัง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลชะมวง 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้  หรือเง่ือนไข  

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม 

ขอบังคับนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว 

ต้ังแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนผู รักษาการให เปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ   หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม 
ขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พิเชษฐ  พรหมดวง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

เร่ือง    กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2553 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

1.   กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
(1)   การเล้ียงสัตวบก   สัตวปก   สัตวน้ํา   สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
-   การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

                           ก.   จํานวน  ตั้งแต  10  ตัวขึ้นไป 
-  การล้ียงสุกร 
                           ก.    จํานวน  ตั้งแต    50 - 100  ตัว 
                           ข.    จํานวน  ตั้งแต  101 -  500 ตัว 
                  ค.    จํานวน  ตั้งแต  501   ตัวขึ้นไป 
-  การเล้ียงหาน  เปด  ไก 
                           ก.    จํานวนตั้งแต  501-2,000  ตัว 

ข. จํานวนตั้งแต  2,001-5,000  ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต  5001  ตวัขึ้นไป 

-  การเล้ียงสัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน หรือแมลง 
(2)   การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
(3)   การประกอบกิจการเล้ียง   รวบรวมสัตว  หรือธุรกจิอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกนัเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น   ท้ังนี้จะมกีารเรียก
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
2.   กิจการที่เกีย่วกบัการสัตวและผลิตภัณฑ 
(1)   การฆาสัตว   ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   การเรขาย   การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(2)   การฟอกหนังสัตว   ขนสัตว   การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
(3)   การสะสมเขาสัตว   กระดกูสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(4)   การเคี่ยวหนังสัตว   เอ็นสัตว   ไขสัตว 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(5)   การตม   การตาก    การเผาเปลือกหอย   เปลือกปู   เปลือกกุง   ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร   การเรขาย   และการขายในตลาด 
(6)   การประดษิฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย   กระดกูสัตว    
เขาสัตว   หนังสัตว   ขนสัตว   หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
                          ก.     ไมใชเครื่องจักร 
                          ข.     ใชเครื่องจักร 
(7)   การผลิต   การโม   การปน  การบด   การผสม    การบรรจุ    การสะสม   หรือ
การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช   หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช   เพ่ือเปน
อาหารสัตว 
(8)   การสะสมหรือการลางครั่ง 
3.   กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร   เคร่ืองดื่ม   น้ําดื่ม 
(1)   การผลิตเนย   เนยเทียม 
                          ก.     ไมใชเครื่องจักร 
                          ข.     ใชเครื่องจักร 
(2)   การผลิตกะป   น้ําพริกแกง   น้ําพรกิเผา   น้ําปลา   น้ําเคย   น้ําบูดู   ไตปลา   
เตาเจี้ยว   ซีอ๊ิว   หอยดอง   หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
                           ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                           ข.    ใชเครื่องจักร 
(3)   การผลิต   การหมกั   การสะสมปลารา   ปลาเจา   กุงเจา   ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
(4)   การตากเนื้อสัตว   การผลิตเนื้อสัตวเค็ม   การเคี่ยวมันกุง   ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
(5)   การนึ่ง  การตม   การเคี่ยว   การตาก   หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  
พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   การเรขาย   การขายในตลาด   และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
(6)   การเคี่ยวน้ํามันหมู   การผลิตกนุเชียง   หมูยอ   ไสกรอก   หมูตั้ง   ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร   การเรขาย   การขายในตลาด   และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
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(7)   การผลิตเสนหมี่   ขนมจนี   กวยเตี๋ยว   เตาฮวย   เตาหู   วุนเสน   เกี้ยมอ๋ี 
                          ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                          ข.    ใชเครื่องจักร 
(8)   การผลิตแบะแซ 
(9)   การผลิตอาหารบรรจกุระปอง   ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
                           ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                           ข.    ใชเครื่องจักร 
(10)   การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
                            ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                            ข.    ใชเครื่องจักร 
(11)   การแกะ   การลางสัตวน้ํา   ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกจิการหองเย็น   ยกเวนการ
ผลิตเพื่อการบริโภคในครวัเรือน 
(12)   การผลิตน้ําอัดลม   น้ําหวาน   น้ําโซดา   น้ําถ่ัวเหลือง   เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
บรรจุกระปอง   ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน 
                             ก.   ไมใชเครื่องจักร 
                             ข.    ใชเครื่องจักร 
(13)   การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
(14)   การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมววั 
(15)   การผลิต   การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล   สุรา   เบียร   น้ําสมสายชู 
(16)   การคั่วกาแฟ 
(17)   การผลิตลูกช้ินดวยเครื่องจกัร 
(18)   การผลิตผงชูรส 
(19)   การผลิตน้ํากล่ัน   น้ําบริโภค 
(20)   การตาก   การหมกั   การดองผัก   ผลไม   หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
(21)   การผลิต   การบรรจใุบชาแหง   ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(22)   การผลิตไอศกรีม   ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(23)   การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี   หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(24)   การประกอบกิจการหองเย็น   แชแข็งอาหาร 
(25)   การผลิตน้ําแข็ง   ยกเวนการผลิตเพื่อใชสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน 
ก.   การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจกัรไมเกิน   10   แรงมา 
ข.   การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจกัรเกินกวา  10   แรงมา   แตไมเกิน  100 แรงมา 
ค.   การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจกัรเกินกวา  100   แรงมา   แตไมเกิน  300  แรงมา 
ง.   การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจักรเกินกวา  300  แรงมาขึ้นไป 
(26)   การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 
4.   กิจการที่เกีย่วกบัยา   เวชภัณฑ   อุปกรณการแพทย   เคร่ืองสําอาง   ผลติภัณฑ
ชําระลาง 
(1)   การผลิต   การโม   การบด   การผสม   การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
(2)  การผลิต   การบรรจุยาสีฟน   แชมพู   ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
                           ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                           ข.    ใชเครื่องจักร 
(3)   การผลิตสําลี   ผลิตภัณฑจากสําลี 
(4)   การผลิตผาพันแผล   ผาปดแผล   ผาอนามัย   ผาออมสําเร็จรูป 
(5)   การผลิตสบู   ผงซักฟอก   ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
                           ก.    ไมใชเครื่องจักร 
                           ข.    ใชเครื่องจักร 
5.  กิจการที่เกีย่วกบัการเกษตร 
(1)   การอัด    การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
(2)   การลาง   การอบ   การรม   การสะสมยางดิบ 
(3)   การผลิตแปงมันสําปะหลัง   แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 
(4)   การสีขาวดวยเครื่องจักร  ( เพ่ือจําหนาย ) 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(5)   การผลิตยาสูบ 
                             ก.   ไมใชเครื่องจักร 
                             ข.   ใชเครื่องจักร 
(6)   การขัด   การกระเทาะ   การบดเมล็ดพืช   การนวดขาวดวยเครื่องจกัร 
(7)   การผลิต   การสะสมปุย 
ก.   การผลิตปุย 
                             1.   ไมใชเครื่องจกัร 
                             2.   ใชเครื่องจกัร 
ข.   สะสมปุย   ( เพ่ือจําหนาย ) 
(8)   การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจกัร 
(9)   การตาก   การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
6.   กิจการที่เกีย่วกบัโลหะหรือแร 
(1)   การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ   เครื่องจักร   อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
(2)   การหลอม   การหลอ   การถลุง   แรหรือโลหะทุกชนดิ   ยกเวนกจิการใน (1) 
(3)   การกลึง  การเจาะ   การเชื่อม   การตี   การตดั   การประสาน   การรดี   การอัด
โลหะ   ดวยเครื่องจกัรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (1) 
(4)   การเคลือบ   การชุบโลหะดวยตะกั่ว   สังกะสี   ดีบุก   โครเมียม   นกิเกิลหรือ
โลหะอ่ืนใด   ยกเวนกิจการใน (1) 
(5)   การขัด   การลางโลหะดวยเครื่องจกัร  สารเคมี    หรือวิธีอ่ืนใด   ยกเวนกิจการ
ใน  (1) 
(6)   การทําเหมืองแร   การสะสม   การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
7.   กิจการเกีย่วกบัยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
(1)   การตอ    การประกอบ    การเคาะ    การปะผุ   การพนสี    การพนสารกันสนิม
ยานยนต 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-   พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50 ตารางเมตร ขึน้ไป 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(2)   การตั้งศูนยถวงลอ   การซอม   การปรับแตง   ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจกัรหรือเครื่องกล 
2.1   ประเภทรถยนต 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-   พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50 ตารางเมตร 
2.2   ประเภทจักรยานยนต 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-   พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร 
(3)   การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต   เครื่องจกัร   หรอืเครื่องกล   ซ่ึงมีไวบริการ  
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
3.1  ประเภทรถยนต 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-   พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50 ตารางเมตร 
3.2   ประเภทจักรยานยนต 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-    พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร 
(4)   การลาง   การอัดฉีดยานยนต 
(5)   การผลิต   การซอม   การอัดแบตเตอรี ่
(6)   การปะ   การเชื่อมยาง 
(7)   การอัดผาเบรก   ผาคลัตช 
8.   กิจการที่เกีย่วกบัไม 
(1)   การผลิตไมขีดไฟ 
(2)   การเล่ือย   การซอย   การขัด   การไส   การเจาะ   การขุดรอง  การทําคิ้ว   หรือ
การตัดไมดวยเครื่องจกัร 
(3)   การประดษิฐไม   หวาย   เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร   หรือการพน   การทาสาร
เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
(4)   การอบไม 
(5)   การผลิตธูป   ดวยเครื่องจักร 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(6)   การประดษิฐส่ิงของ   เครื่องใช   เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(7)   การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(8)   การเผาถาน   หรือการสะสมถาน 
9.   กิจการที่เกีย่วกบัการบริการ 
(1)  กจิการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 
(2)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน  9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(3)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 
การใหบริการใน   9(1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(4)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 
(5)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกนั 
(6)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(7)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง   ดิสโกเทค   คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
-   พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  50  ตารางเมตร 
-   พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50 ตารางเมตร 
(8)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั เวนแตเปน
การใหบริการใน  9(1) 
(9)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืน 
ในทํานองเดียวกนั 
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(11) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนกั  โดยวิธีการควบคุมทาง 
โภชนาการใหอาหารที่มีวตัถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เวนแตเปนการใหบรกิารใน   9(1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
(12) การประกอบกิจการสวนสนกุ ตูเกม 
(13) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรอืสถานฝกซอมกอลฟ 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(14) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และส่ิงแวดลอม 
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
10. กิจการที่เกีย่วกบัส่ิงทอ 
(1)   การปนดาย  การกรอดาย   การทอผาดวยเครื่องจกัร   หรือการทอผาดวยกี่
กระตกุตั้งแต  5  กี่ขึน้ไป 
(2)   การสะสมปอ   ปาน   ฝาย  หรือนุน 
(3)   การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(4)   การทอเส่ือ   กระสอบ   พรม   หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(5)   การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องขึ้นไป 
(6)   การพิมพผา   หรือการพิมพบนส่ิงทออ่ืน ๆ 
                             ก.   ไมใชเครื่องจักร 
                             ข.   ใชเครื่องจักร 
(7)   การซัก  การอบ   การรดี   การอัดกลีบผาดวยเครื่องจกัร 
(8)   การยอม   การกัดสีผา  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
11. กิจการที่เกีย่วกบัหิน   ดิน  ทราย   ซีเมนต   หรือวัตถุทีค่ลายคลงึ 
(1)   การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(2)   การระเบิด   การโม   การปนหินดวยเครื่องจักร 
(3)   การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต   หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
(4)   การสะสม   การผสมซีเมนต   หิน  ทราย   หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
-  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  100  ตารางเมตร 
-  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกนิ 300 ตารางเมตร   
-  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกนิ 500 ตารางเมตร 
-  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกนิ 700 ตารางเมตร 
-  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  700   ตารางเมตร 
(5)   การเจียระไนเพชร   พลอย    หิน   กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(6)   การเล่ือย   การตัด   หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 
(7)   การผลิตชอลก   ปูนปลาสเตอร   ปูนขาว   ดินสอพอง   หรือการเผาหินปูน 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 
(8)   การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   เชน   
ผาเบรก   ผาคลัตช   กระเบื้องมุงหลังคา   กระเบื้องยาง   ผาเพดาน   ทอน้ํา   เปนตน 
(9)   การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแกว 
(10) การผลิตกระดาษทราย 
(11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภณัฑจากใยแกว 
12. กิจการที่เกีย่วกบัปโตรเลยีม   ถานหิน   สารเคม ี
(1)   การผลิต   การบรรจุ   การสะสม    การขนสงกรด   ดาง   สารออกซิไดส   หรือ
สารตัวทําละลาย 
(2)   การผลิต   การบรรจุ   การสะสม    การขนสงกาซ 
(3)  การผลิต   การบรรจุ   การสะสม    การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ 
                            ก.   ไมใชเครื่องจักร 
                            ข.   ใชเครื่องจักร 
(4)   การผลิต   การบรรจุ   การสะสม    การขนสงถานหิน   ถานโคก 
(5)   การพนสี   ยกเวนกจิการใน 7 (1) 
(6)   การประดษิฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง   ยางเทียม   พลาสติก   เซลลูลอยด          
เบเกอรไลท   หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(7)   การโม   การบดชัน 
(8)   การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(9)   การผลิต   การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
                             ก.   ลางฟลมรูปถาย 
                             ข.   ลางฟลมภาพยนตร 
(10) การเคลือบ   การชุบ   วตัถุดวยพลาสตกิ   เซลลูลอยด   เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 
(11)   การผลิต   การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก   เซลลูลอยด   เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 
(12)   การผลิต   การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13)   การผลิตน้ําแข็งแหง 
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ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

(14)   การผลิต   การสะสม   การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(15)   การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(16)   การผลิต    การบรรจุ    การสะสม    การขนสงสารกาํจัดศัตรูพืชหรือพาหะ 
นําโรค 
(17)   การผลิต   การบรรจุ   การสะสมกาว 
13. กิจการอื่น ๆ 
(1)   การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจกัร 
(2)   การผลิต   การซอมเครื่องอิเลคโทรนคิส   เครื่องไฟฟา   อุปกรณอิเลคโทรนคิส   
อุปกรณไฟฟา 
(3)   การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(4)   การพิมพแบบ   พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
(5)   การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด   ใชแลวหรือเหลือใช 
(6)   การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(7)   การลางขวด   ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ีใชแลว 
(8)   การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 
(9)  การกอสราง 
(10) กจิการทาเทียบเรือประมง   สะพานปลาหรือแพปลา 
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