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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเจ้ำสนุก เร่ือง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2550 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ เร่ือง การควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ พ.ศ.2550 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

2) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบนั 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การ
ควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.2550  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนกุ เร่ือง การควบคมุกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.2550  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอนัตราย 
 
ตอ่สขุภาพ 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง่ 
 
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบญัญัตท่ีิมีบทบญัญัตบิางประการเก่ียวกบัการก าจดัสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ บญัญตัใิห้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ และนายอ าเภอทา่เรือ 
จงึตราข้อบญัญัตไิว้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อ ๑ ข้อบญัญตันีิเ้รียกว่า &ldquo;ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การควบคมุกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐&rdquo; 
 
 ข้อ ๒ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุนี ้ให้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ตัง้แต่
เม่ือประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนกุแล้วเจ็ดวนั 
 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 
(๑) ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บรรดาข้อความ ระเบียบ ค าสัง่อ่ืนๆ ในสว่นท่ีได้ออกไว้แล้วในข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุนี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุนีใ้ห้ใช้ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุนี ้
แทน 
 
 ข้อ ๔ ในข้อบญัญัตนีิ ้
 
 &ldquo;สถานประกอบกิจการ&rdquo; หมายความวา่ สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 &ldquo;ผู้ด าเนินกิจการ&rdquo; หมายความวา่ ผู้ เป็นเจ้าของหรือบคุคลท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึง่รับผิดชอบด าเนินการ
สถานประกอบกิจการนัน้ 
 
 &ldquo;คนงาน&rdquo; หมายความวา่ ผู้ปฏิบตังิานในสถานประกอบกิจการ 
 
 &ldquo;การค้า&rdquo; หมายความวา่ การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอตุสาหกรรม การเกษตร การผลิตหรือการ
ให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อนัมีมลูคา่ 
 
 &ldquo;มลพิษทางเสียง&rdquo; หมายความว่า สภาวะของเสียงอนัเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน 
 
 &ldquo;มลพิษความสัน่สะเทือน&rdquo; หมายความวา่ สภาวะของความสัน่สะเทือนอนัเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน 
 
 &ldquo;มลพิษทางอากาศ&rdquo; หมายความวา่ สภาวะของอากาศอนัเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน 
 
 &ldquo;มลพิษทางน า้&rdquo; หมายความวา่ สภาวะของน า้อนัเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของสาธารณชน 
 
 &ldquo;อาคาร&rdquo; หมายความวา่ ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินค้า ส านกังาน หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ อย่างอ่ืนซึง่
บคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ 
 
 &ldquo;เจ้าพนกังานท้องถ่ิน&rdquo; หมายความวา่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
 &ldquo;เจ้าพนกังานสาธารณสขุ&rdquo; หมายความว่าเจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสขุให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 &ldquo; พนกังานเจ้าหน้าท่ี&rdquo; หมายความวา่ ข้าราชการหรือพนกังานของราชการสว่นท้องถ่ิน ท่ีได้รับแตง่ตัง้
จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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 ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคมุภายในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ท่ี ๕/๒๕๓๘ เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ แหง่
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 กิจการท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์ 
 
 
 (๑) การเลีย้งสตัว์บก สตัว์ปีก สตัว์น า้ สตัว์เลือ้ยคลาน หรือแมลง 
 
 ก. การเลีย้งม้า โค กระบือ 
 
 ข. การเลีย้งสกุร 
 
 ค. การเลีย้งแพะ แกะ 
 
 ง. การเลีย้งหา่น เป็ด ไก่ 
 
 (๒) การเลีย้งสตัว์ เพ่ือรีดเอาน า้นม 
 
๒. กิจการท่ีเก่ียวกบัสตัว์ และผลิตภณัฑ์ 
 
 (๓) การฆา่สตัว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆา่ 
 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 (๔) การฟอกหนงัสตัว์ ขนสตัว์ การสะสมหนงัสตัว์ ขนสตัว์ท่ียงัมิได้ฟอก 
 
 (๕) การสะสมเขาสตัว์ กระดกูสตัว์ท่ียงัมิได้แปรรูป 
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 (๖) การเค่ียวหนงัสตัว์ เอ็นสตัว์ ไขสตัว์ 
 
 (๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจ ุการสะสม หรือการกระท าอ่ืนใด 
 
ตอ่สตัว์ หรือพืช หรือสว่นหนึ่งสว่นใดของสตัว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสตัว์ 
 
๓. กิจการท่ีเก่ียวกบัอาหาร เคร่ืองด่ืม น า้ด่ืม 
 
 (๘) การผลิตเนย เนยเทียม 
 
 (๙) การผลิตกะปิ น า้พริกแกง น า้พริกเผา น า้ปลา น า้บดู ูไตปลา เต้าเจีย้ว ซีอิว้ หอยดอง 
 
หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 (๑๐) การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจา่ กุ้ งเจา่ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
 
ครัวเรือน 
 
 (๑๑) การตากเนือ้สตัว์ การผลิตเนือ้สตัว์เคม็ การเคี่ยวมนักุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
 
ครัวเรือน 
 
 (๑๒) การนึง่ การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสตัว์ พืช 
 
ยกเว้นในสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน(๑๓) การเค่ียวน า้มนั
หม ูการผลิตกนุเชียง หมยูอ ไส้กรอก หมตูัง้ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การจ าหน่ายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 (๑๔) การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น เกีย้มอ๋ี 
 
 (๑๕) การผลิตอาหารบรรจกุระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
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 (๑๖) การประกอบกิจการท าขนมสด ขนมปังแห้ง จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
 
 (๑๗) การผลิตน า้อดัลม น า้หวาน น า้โซดา น า้ถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดตา่งๆ บรรจุ 
 
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 (๑๘) การผลิต การแบง่บรรจนุ า้ตาล 
 
 (๑๙) การผลิต ผลิตภณัฑ์จากน า้นมววั 
 
 (๒๐) การผลิต การแบง่บรรจเุอทิลแอลกอฮอล์ สรุา เบียร์ น า้ส้มสายชู 
 
 (๒๑) การคัว่กาแฟ 
 
 (๒๒) การผลิตลกูชิน้ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๒๓) การผลิตผงชรูส 
 
 (๒๔) การผลิตน า้กลัน่ น า้บริโภค 
 
 (๒๕) การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม้ หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
 
ในครัวเรือน 
 
 (๒๖) การผลิต การบรรจใุบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
 
 (๒๗) การผลิตไอศกรีม 
 
 (๒๘) การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 
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 (๒๙) การประกอบกิจการห้องเย็น แชแ่ข็งอาหาร 
 
 
 
 (๓๐) การผลิตน า้แข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร และเพ่ือบริโภคใน 
 
ครัวเรือน 
 
 (๓๑) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตัง้แต ่๕ แรงม้าขึน้ไป 
 
๔. กิจการท่ีเก่ียวกบัยา เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ช าระล้าง 
 
 (๓๒) การผลิต การบรรจยุาสีฟัน แชมพ ูผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองส าอางตา่งๆ 
 
 (๓๓) การผลิตผ้าพนัแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามยั ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
 
 (๓๔) การผลิตสบู ่ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑ์ช าระล้างตา่งๆ 
 
๕. กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
 
 (๓๕) การอดั การสกดัเอาน า้มนัจากพืช 
 
 (๓๖) การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาค ูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๓๗) การสีข้าว ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๓๘) การผลิตยาสบู 
 
 (๓๙) การขดั การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๔๐) การผลิต การสะสมปุ๋ ย 
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 (๔๑) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 
 
๖. กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะ หรือแร่ 
 
 (๔๒) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ 
 
 (๔๓) การกลงึ การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ 
 
ด้วยเคร่ืองจกัร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑) 
 
 (๔๔) การเคลือบ การชบุโลหะด้วยตะกัว่ สงักะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
 
ยกเว้นกิจการใน (๑) 
 
 (๔๕) การขดั การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑) 
 
๗. กิจการเก่ียวกบัยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
 
 (๔๖) การตอ่ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต์ 
 
 (๔๗) การตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ การซอ่ม การปรับแตง่ ระบบปรับอากาศ หรืออปุกรณ์ท่ีเป็น 
 
สว่นประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 
 
 (๔๘) การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล ซึง่มีไว้บริการหรือ 
 
จ าหนา่ยและในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซอ่มหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกลดงักล่าวด้วย 
 
 (๔๙) การล้าง การอดัฉีด ยานยนต์ 
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 (๕๐) การผลิต การซอ่ม การอดัแบตเตอร่ี 
 
 (๕๑) การปะ การเช่ือมยาง 
 
 (๕๒) การอดัผ้าเบรค ผ้าคลชั 
 
 
 
๘. กิจการท่ีเก่ียวกบัไม้ 
 
 (๕๓) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 
 (๕๔) การเล่ือย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขดุร่อง การท าคิว้ หรือการตดัไม้ 
 
ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๕๕) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจกัรหรือการพน่ การทาสารเคลือบเงาสี 
 
หรือการแตง่ส าเร็จ ผลิตภณัฑ์จากไม้หรือหวาย 
 
 (๕๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 
 (๕๗) การผลิตกระดาษตา่งๆ 
 
 (๕๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 
๙. กิจการท่ีเก่ียวกบัการบริการ 
 
 (๕๙) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน (๖๙) หรือ 
 
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 
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 (๖๐) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั 
 
 (๖๑) การประกอบกิจการหอพกั อาคารชดุให้เชา่ ห้องเชา่ ห้องแบง่เชา่ หรือกิจการอ่ืนใน 
 
ท านองเดียวกนั 
 
 (๖๒) การประกอบกิจการโรง มหรสพ 
 
 (๖๓) การจดัให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการ 
 
แสดงอ่ืนในท านองเดียวกนั 
 
 (๖๔) การประกอบกิจการสระวา่ยน า้ หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั 
 
 (๖๕) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตง่ผม เว้นแตกิ่จการท่ีอยูใ่นบงัคบักฎหมายวา่ 
 
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 (๖๖) การประกอบกิจการ สวนสนกุ ตู้ เกม 
 
 (๖๗) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 (๖๘) การจดัให้มีเลน่สเก็ต โดยมีแสงสีหรือเสียงประกอบ หรือการเลน่อ่ืนในท านอง 
 
เดียวกนั 
 
 (๖๙) กิจการสปาเพ่ือสขุภาพ เว้นแตเ่ป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ 
 
ด้วยสถานพยาบาล 
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 (๗๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคมุน า้หนกั โดยวิธีการควบคมุทางโภชนาการให้ 
 
อาหารท่ีมีวตัถปุระสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน (๖๙) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 
 
 (๗๑) การประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ การสาธารณสขุ วิทยาศาสตร์และ 
 
สิ่งแวดล้อม 
 
 (๗๒) การสกัผิวหนงั การเจาะหหูรือเจาะอวยัวะอ่ืน 
 
๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกบัสิ่งทอ 
 
 (๗๓) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตกุตัง้แต ่๕ ก่ีขึน้ไป 
 
 (๗๔) การสะสม ปอ ฝ้าย หรือนุน่ 
 
 (๗๕) การป่ันฝ้าย หรือนุน่ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๗๖) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๗๗) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัรตัง้แต ่๕ เคร่ืองขึน้ไป 
 
 (๗๘) การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผ้า ด้วยเคร่ืองจกัร 
 
๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดนิ ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
 (๗๙) การผลิตภาชนะดนิเผา หรือผลิตภณัฑ์ดนิเผา 
 
 (๘๐) การระเบดิ การโม ่การป่นหินด้วยเคร่ืองจกัร 
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 (๘๑) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
 (๘๒) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
 (๘๓) การเล่ือย การตดั หรือการประดษิฐ์หินเป็นสิ่งของตา่งๆ 
 
 (๘๔) การผลิต ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือสว่นผสม เชน่ 
 
ผ้าเบรค ผ้าคลชั กระเบือ้งมงุหลงัคา กระเบือ้งยาง ฝ้าเพดาน ทอ่น า้ เป็นต้น 
 
 
 กิจการท่ีเก่ียวกบัปิโตรเล่ียม ถ่านหิน สารเคมี 
 
 
 (๘๕) การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสง่ก๊าซ 
 
 (๘๖) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนสง่น า้มนัปิโตรเล่ียม หรือผลิตภณัฑ์ปิโตรเล่ียม 
 
ตา่ง ๆ 
 
 (๘๗) การผลิตสี หรือน า้มนัผสมสี 
 
 (๘๘) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 
 (๘๙) การผลิต การบรรจสุารเคมีดบัเพลิง 
 
 (๙๐) การผลิตน า้แข็งแห้ง 
 
 (๙๑) การผลิต การสะสม การขนสง่ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอนัเป็นสว่นประกอบใน 
 
การผลิตดอกไม้เพลิง 
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 (๙๒) การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสง่สารก าจดัศตัรูพืช หรือพาหะน าโรค 
 
 (๙๓) การผลิต การบรรจ ุการสะสมกาว 
 
 (๙๔) การเคลือบ การชบุวตัถดุ้วยพลาสตกิ เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
 (๙๕) การผลิตพลาสตกิ เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. กิจการอ่ืนๆ 
 
 (๙๖) การพิมพ์หนงัสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร 
 
 (๙๗) การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์ 
 
ไฟฟ้า 
 
 (๙๘) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 
 (๙๙) การสะสมวตัถหุรือสิ่งของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 
 (๑๐๐) การประกอบกิจการโกดงัสินค้า 
 
 (๑๐๑) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว 
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 (๑๐๒) การพิมพ์สีลงบนวตัถท่ีุมิใชส่ิ่งทอ 
 
 กิจการประเภทท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์ ข้อ (๑) ถ้าท าตามนยัแหง่กฎหมาย วา่ด้วย 
 
การสวนครัวและการเลีย้งสตัว์ เพ่ือประโยชน์แหง่ครัวเรือน และไมอ่ยูใ่นขา่ยท่ีต้องเสียภาษีการค้าไมอ่ยูใ่นข้อบญัญัตแิหง่
ข้อนี ้
 
 กิจการสปาเพ่ือสขุภาพ ข้อ (๖๙) หมายความวา่ การประกอบกิจการท่ีให้การดแูลและสร้าง 
 
สขุภาพ โดยบริการหลกัท่ีจดัไว้ ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสขุภาพ และการใช้น า้เพ่ือสขุภาพโดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด้วย เชน่ การอบเพ่ือสขุภาพ การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ โภชนบ าบดัและการควบคมุอาหาร โยคะและการ
ท าสมาธิ การใช้สมนุไพรหรือผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือไมก็่ได้ โดยทัง้นี ้บริการท่ีจดั
ไว้จะต้องไมข่ดัตอ่กฏหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะและกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนด 
 
 ข้อ ๖ เม่ือพ้นก าหนดเวลาเก้าสิบวนั นบัแตว่นัท่ีข้อบญัญัตติ าบลทา่เจ้าสนกุนีมี้ผลใช้บงัคบั ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการตามประเภทท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕ ในลกัษณะท่ีเป็นการค้าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เว้นแตจ่ะ
ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 
 ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทท่ีก าหนด ในข้อ ๕ ในลกัษณะท่ีเป็นการค้าซึง่ให้ควบคมุ 
 
ต้องย่ืนเร่ืองตามแบบท่ีก าหนดไว้ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน และทัง้นีผู้้ประกอบกิจการดงักลา่วทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นการค้า
และไมเ่ป็นการค้า จะต้องปฏิบตัแิละจดัสถานท่ีส าหรับประกอบกิจการนัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอนัเก่ียวด้วยสขุลกัษณะ 
และมาตรการป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ ซึง่เจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ก าหนดไว้ 
 
ตามควรแก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
 (๑) สถานท่ีตัง้ ต้องตัง้ในท าเล ซึง่จะท ารางระบายน า้รับน า้โสโครกให้พ้นจากท่ีนัน้ได้สะดวก 
 
 (๒) ต้องท ารางระบายน า้ไปสูท่างระบายน า้สาธารณะ หรือบอ่ซึง่รับน า้โสโครก ด้วยวตัถถุาวรมี 
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ลกัษณะเรียบ ไมซ่มึ ไมร่ั่ว น า้ไหล ได้สะดวก 
 
 (๓) การระบายน า้ และรางระบายน า้ต้องไมมี่ลกัษณะเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น า้ในทางน า้สาธารณะหรือแก่ผู้อยูอ่าศยั
ใกล้เคียง 
 
 
 
 (๔) เม่ือเจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นวา่ สถานท่ีใดสมควรจะต้องปพืูน้ด้วยวตัถถุาวรเพ่ือป้องกนั 
มิให้น า้ซมึร่ัวไหลขงัอยูไ่ด้ หรือเห็นวา่ควรมีบอ่พกัน า้โสโครก หรือต้องมีเคร่ืองระบายน า้ เคร่ืองป้องกนัควนั มลูเถ้า กลิ่น
ไอ หรือสิ่งอ่ืนใดซึง่อาจเป็นเหตรุ าคาญแก่ผู้ ท่ีอยูใ่กล้เคียง ผู้นัน้ต้องปฏิบตัติามค าแนะน า 
 
 (๕) ต้องมีแสงสวา่งและทางระบายลมเพียงพอให้ทัว่ถึง และต้องไมเ่ป็นท่ีอาศยัของหนแูละแมลงสาบ 
 
 (๖) ต้องจดัให้มีน า้สะอาดเป็นการเพียงพอแก่การค้านัน้ โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวกบัผลิตอาหาร 
 
 (๗) ต้องมีท่ีรองรับมลูฝอยและสิ่งเปรอะเปือ้นอนัถกูสขุลกัษณะ และเพียงพอ 
 
 (๘) โดยความเห็นชอบของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ จดัให้มีส้วมอนัได้สขุลกัษณะจ านวนเพียงพอกบัจ านวนคนท่ีท าการ
อยูใ่นสถานท่ีนัน้ และต้องตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม รวมทัง้การก าจดัอจุจาระด้วยวิธีท่ีถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล 
 
 (๙) สถานท่ีซึง่เก่ียวแก่การเลีย้งสตัว์ต้องมีท่ีขงั หรือปล่อยสตัว์เลีย้งนัน้ และสถานท่ีซึ่งเก่ียวกบัการตากหรือผึง่สินค้า ซึง่
ต้องมีส าหรับตากหรือผึง่สินค้าตามท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นชอบ 
 
 (๑๐) ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะ ตามท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นชอบ 
 
 ข้อ ๘ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจผ่อนผนัผู้ขอรับใบอนญุาต งดเว้นการปฏิบตัติามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๗ เพียงเท่าท่ีเห็นสมควร หรือจะเปล่ียนแปลงอยา่งใด เพ่ือให้เหมาะสมแก่การค้าซึง่ให้ควบคมุนัน้ ก็ได้ 
 
 ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าตามข้อ ๖ จะต้องน าหลกัฐานดงัตอ่ไปนีม้าแสดงตอ่ 
เจ้าพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
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 (๑) บตัรประจ าตวัประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 (๓) รูปถ่ายหน้าตรง คร่ึงตวั ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาด า ของผู้ขอรับใบอนญุาตขนาด 
 
๑ x ๑.๕ นิว้ จ านวน ๒ รูป 
 
 (๔) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้พิจารณาเห็นวา่ ผู้ขอรับใบอนญุาตได้ปฏิบตัิตามความในข้อ ๗ หรือข้อ ๘ และการ
อนญุาตนัน้ไมเ่ป็นเหตกุระทบกระเทือนถึงสขุภาพของประชาชน ก็ให้ออกใบอนญุาตตามแบบท่ีได้ก าหนด โดยท่ีจะ
ด าเนินการออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาต พร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการค้า
ตามข้อ ๕ ทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับทราบ ค าขอ ตามข้อ ๗ และหลกัฐานตามข้อ ๙ ครบถ้วนแล้ว 
 
 ในกรณีท่ีมีเหตอุนัจ าเป็น เจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ สามารถขยายเวลา
ออกไปได้อีก ๒ ครัง้ๆ ละไมเ่กิน ๑๕ วนั โดยจะมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ ให้ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา ตามวรรคหนึง่หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ 
 
 
 
 ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการค้า ซึง่ให้ควบคมุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขอนัเก่ียวด้วยสขุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 (๑) ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต 
 
 (๒) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานท่ีประกอบการค้าให้สะอาดทกุวนั และต้องรักษาพืน้และรางระบายน า้ให้มี
ลกัษณะดีอยูเ่สมอ 
 
 (๓) ต้องรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการประกอบการค้าทกุอย่างให้สะอาดอยูเ่สมอ ถ้าเศษวตัถ ุหรือวตัถแุหง่การค้านัน้
จกัใช้เป็นอาหารต้องป้องกนัวตัถนุัน้ ให้พ้นจากละอองแมลงวนัและสตัว์อ่ืนๆ 
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 (๔) ต้องรักษาสถานท่ีอยา่ให้เป็นท่ีเพาะพนัธุ์แมลงวนัหรือยงุ และต้องเก็บสิ่งของท่ีเป็นอาหาร 
ให้มิดชิด อย่าให้หน ูและแมลงสาบเข้ากินได้ 
 
 (๕) ถ้าจะเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิสถานท่ีต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินก่อน 
 
 (๖) ต้องรักษาส้วมและสถานท่ีปัสสาวะให้สะอาด และได้สขุลกัษณะอยูเ่สมอ 
 
 (๗) ต้องรักษาเคร่ืองระบายน า้ เคร่ืองป้องกนัสิ่งซึ่งเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ หรือเป็นเหตรุ าคาญให้ดี และใช้การได้สะดวก
เสมอ 
 
 (๘) ต้องปฏิบตักิารทกุอยา่งเพ่ือให้ได้สขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือ 
เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
 
 (๙) ต้องยอมให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าพนกังานสาธารณสขุเข้าตรวจสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดกิจการท่ี
กระท าได้ในเวลาพอสมควร เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
 
 ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะขอตอ่ใบอนญุาตประกอบการค้าเชน่นัน้ตอ่ไป 
จะต้องย่ืนค าขอตอ่ใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนด ท้ายข้อบญัญตันีิ ้ภายในก าหนด ๓๐ วนั ก่อนสิน้สดุอายใุบอนญุาต 
 
 ใบอนญุาตฉบบัหนึง่ให้ใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียว และส าหรับสถานท่ีแหง่เดียว ใบอนญุาตให้มีอายหุนึง่ปีนบัแต่
วนัท่ีออกใบอนญุาต 
 
 ผู้ใดประกอบการค้าซึง่ให้ควบคมุหลายประเภท ในขณะและสถานท่ีเดียวกนัให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในประเภทท่ีมี
อตัราสงูเตม็อตัราประเภทเดียว ประเภทอ่ืนๆ ให้เรียกเก็บเพียงกึ่งอตัรา 
 
 ข้อ ๑๓ ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตตามข้อ ๑๐ และผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตตามข้อ ๑๒ จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออก
ใบอนญุาต ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญัตนีิใ้นวนัท่ีมารับใบอนญุาต หรือวนัท่ีมาย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตก่รณี 
 
 ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไมช่ าระคา่ธรรมเนียมตามก าหนดเวลาในวรรคหนึง่ จะต้องช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ
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ย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแตจ่ะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียม
ตามข้อบญัญัตนีิ ้
 
 ข้อ ๑๔ ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
 ข้อ ๑๕ กรณีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญัให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืน 
ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด 
 
 การขอรับใบแทนใบอนญุาตให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ ๗ และข้อ ๙ โดยอนโุลม และให้ใช้ใบแทน
ใบอนญุาตได้เทา่กบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนญุาตเดมินัน้ 
 
 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนญุาตประกอบกิจการค้ารายใดไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามข้อบญัญัตนีิ ้หรือตามบทแหง่
พระราชบญัญตัิ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน มีอ านาจสัง่ให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถกูต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสัง่ 
ไมแ่ก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน มีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตภายในเวลาท่ีเห็น สมควร 
แตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั 
 
 ในกรณีท่ีผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้ารายใดถกูพกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกั
ใช้ใบอนญุาตอีก หรือต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้หรือการไมป่ฏิบตัิหรือปฏิบตัิ
ไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่ ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่เพิก
ถอนใบอนญุาตได้ 
 
 ข้อ ๑๗ ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการค้าท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตอีกไมไ่ด้
จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 
 
 ข้อ ๑๘ ผู้ใดประกอบกิจการค้าประเภทหนึง่ประเภทใด ซึ่งก าหนดให้ควบคมุตามข้อ ๕ ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล
ทา่เจ้าสนกุ ดงัก าหนดไว้ในข้อ ๖ โดยมิได้รับอนญุาต มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 ข้อ ๑๙ บรรดาใบอนญุาตประกอบกิจการค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพท่ีได้ออกกก่อนวนัใช้ข้อบญัญตัิองค์การบริหาร
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สว่นต าบลทา่เจ้าสนกุนี ้ให้คงใช้ตอ่ไปจนสิน้อายใุบอนญุาตนัน้ 
 
 ข้อ ๒๐ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่เจ้าสนกุนี ้และให้มีอ านาจออกระเบียบตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานในการย่ืนค าขอ 
 

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

น าเสนอเอกสารพิจารณา
อนญุาต 
 

40 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชน 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ตำมอัตรำแนบท้ำยข้อบัญญัติ 

หมำยเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียม     
ใบอนญุาตและการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ     
ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี  หมายเหต ุ
  บาท สต.  
1 กิจการทีเ่ก่ียวกบัสตัว์เลีย้ง    
1.1 การเลีย้งสตัว์บก  สตัว์ปีก  สตัว์น ้า สตัว์เลือ้ยคลานหรือแมลง    
 ก.  ม้า  โค  กระบือ    
 จ านวน  ตัง้แต่  6-10  ตวั 200   
 จ านวน  ตัง้แต่  11-20  ตวั 300   
 จ านวน ตัง้แต่  21  ตวัข้ึนไป 500   
 ข.  สกุร    
 จ านวน  ตัง้แต่  6-15  ตวั 200   
 จ านวน  ตัง้แต่  16-30  ตวั 300   
 จ านวน  ตัง้แต่  31-50  ตวั 400   
 จ านวน  ตัง้แต่  51  ตวั  ข้ึนไป 500   
 ค.  แพะ  แกะ    



21/33 
 

 จ านวนตัง้แต่  6-20  ตวั 200   
 จ านวนตัง้แต่  21-50  ตวั 300   
 จ านวนตัง้แต่  51  ตวั ข้ึนไป 400   
 ง.  สตัว์บก  อืน่ๆ    
 จ านวน  ตัง้แต่  6-15  ตวั 200   
 จ านวน  ตัง้แต่  16-30  ตวั 300   
 จ านวน  ตัง้แต่  31  ตวั  ข้ึนไป 500   
 การเลีย้งสตัว์ปีก    
 ก.  ห่าน  เป็ด  ไก่    
 จ านวนตัง้แต่  50-100  ตวั 100   
 จ านวนตัง้แต่  101-500  ตวั 200   
 จ านวนตัง้แต่  501-2,000  ตวั 300   
 จ านวนตัง้แต่  2,001  ตวั  ข้ึนไป 500   
 ข.  การเลีย้งสตัว์ปีกอืน่ๆ    
 จ านวนตัง้แต่  50-100  ตวั 100   
 จ านวนตัง้แต่  101-500  ตวั 200   
 จ านวนตัง้แต่  501 ตวัข้ึนไป 300   
     
 การเลีย้งสตัว์น ้า    
 ก.  ประเภทสวยงาม 200   
 ข.  ประเภทเพือ่บริโภค 500   
 การเลีย้งสตัว์เลือ้ยคลาน 500   
 การเลีย้งสตัว์แมลง 200   
1.2 การเลีย้งสตัว์เพือ่รีดเอาน ้านม    
 ก.  แพะ  แกะ    
 จ านวนไม่เกิน  10  ตวั 200   
 จ านวนตัง้แต่  11  ตวัข้ึนไป 300   
 ข.  โค  กระบือ    
 จ านวนไม่เกิน  10  ตวั 200   
 จ านวนตัง้แต่  11  ตวั  ข้ึนไป 300   
1.3 การประกอบกิจการเลีย้งรวบรวมสตัว์หรือธุรกิจอืน่ใดอนัมีลกัษณะ    
 ท านองเดียวกนั  เพือ่ใหป้ระชาชนเข้าชมหรือเพือ่ประโยชน์ของ    
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 กิจการนัน้  ทัง้นีจ้ะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง    
 หรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 1,000   
2 กิจการทีเ่ก่ียวกบัสตัว์และผลิตภณัฑ์    
2.1 การฆ่าสตัว์  ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย    
 การขายในตลาดและการฆ่าเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200   
2.2 การฟอกหนงัสตัว์  ขนสตัว์  การสะสมหนงัสตัว์ ขนสตัว์ที่ยงัมิได้ 700   
 ฟอก    
2.3 การสะสมเขาสตัว์  กระดูกสตัว์ทีย่งัมิไดแ้ปรรูป 700   
2.4 การเคี่ยวหนงัสตัว์  เอ็นสตัว์  ไขสตัว์ 700   
2.5 การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุ้ง  ยกเวน้ 700   
 ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด    
2.6 การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ  จากเปลือกหอย    
 กระดูกสตัว์  เขาสตัว์  หนงัสตัว์  ขนสตัว์  หรือส่วนอืน่ๆของสตัว์    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 700   
     
2.7 การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม การบรรจุ   การสะสม    
 หรือการกระท าอืน่ใดต่อสตัว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ    
 สตัว์หรือพืช  เพือ่เป็นอาหารสตัว์    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 400   
2.8 การสะสมหรือการลา้งครั่ง 700   
3 กิจการทีเ่ก่ียวกบัอาหาร  เคร่ืองดืม่  น ้าดืม่    
3.1 การผลิตเนย  เนยเทียม 700   
3.2 การผลิตกระปิ  น ้าพริกแกง  น ้าพริกเผา  น ้าปา  น ้าเคย  น ้าบูดู 400   
 ไตปลา  เตา้เจ้ียว  ซีอ้ิว  หอยดอง   หรือซอสปรุงรสอืน่ ๆ  ยกเว้น    
 การผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
3.3 การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  ยกเวน้การผลิตเพือ่ 400   
 บริโภคในครัวเรือน    
3.4 การตากเนื้อสตัว์  การผลิตเนือ้สตัว์เค็ม  การเคีย่วมนักุ้ง ยกเวน้ 400   
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 การผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
3.5 การน่ึง  การตม้  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอืน่ใดในการผลิตอาหาร 700   
 จากสตัว์  พืช ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย     
 ในตลาด และการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
3.6 การเคี่ยวน ้ามนัหมู  การผลิตกนุเชียง  หมูยอ  ไสก้รอก หมูตัง้  500   
 ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด    
 และการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
3.7 การผลิตเสน้หมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตีย๋ว  เตา้ฮวย  เตา้หู้  วุ้นเสน้    
 เก้ียมอี๋    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 600   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200   
3.8 การผลิตแบะแซ 1,000   
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
     
     
3.10 การประกอบกิจการท าขนมปังสด  ขนมปังแป้ง  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200   
3.11 การแกะ  การล้างสตัว์น ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจกรรมห้องเย็น 1,000   
 ยกเวน้การผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
3.12 การผลิตน ้าอดัลม  น ้าหวาน น ้าโซดา  น ้าถัว่เหลือง  เคร่ืองดืม่    
 ชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง  ขวด หรือภาชนะอืน่ใด ยกเว้นการผลิต    
 เพือ่บริโภคในครัวเรือน    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
3.13 การผลิต  การแบ่งบรรจุน ้าตาล    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
3.14 การผลิตผลิตภณัฑ์จากน ้านมววั 1,000   
3.15 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สรุา เบียร์  น ้าสม้ 1,500   
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3.16 การคัว่กาแฟ 500   
3.17 การผลิตลูกช้ินด้วยเคร่ืองจกัร    
 ก.  ก าลงัไม่เกิน  2 แรงม้า 500   
 ข.  ก าลงัเกินกว่า  2  แรงม้า  ข้ึนไป 1,000   
3.18 การผลิตผงชูรส 1,500   
3.19 การผลิตน ้ากลัน่  น ้าบริโภค 700   
3.20 การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม้ หรือพืชอย่างอืน่ ยกเวน้การ    
 ผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน 500   
3.21 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเคร่ืองดืม่ชนิดผงอืน่ๆ    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
3.22 การผลิตไอศกรีม  ยกเวน้การผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 200   
3.23 การผลิตบะหมี่  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ทีค่ล้ายคลึงกนั    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
3.24 การประกอบกิจการหอ้งเย็น  แช่แข็งอาหาร 1,000   
3.25 การผลิตน ้าแข็ง ยกเวน้การผลิตเพือ่ใช้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร    
 และเพือ่การบริโภคในครัวเรือน    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,500   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
3.26 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจกัรทีมี่ก าลงัตัง้แต่ 5  แรงม้า 1,000   
 ข้ึนไป    
4 กิจการทีเ่ก่ียวกบัยา  เวชภณัฑ์  อปุกรณ์การแพทย์  เคร่ืองส าอาง    
 ผลิตภณัฑ์ช าระลา้ง    
4.1 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร 700   
4.2 การผลิต   การบรรจุยาสีฟัน   แชมพ ู  ผา้เย็น   กระดาษเย็น 1,000   
 เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ    
4.3 การผลิตส าลี  ผลิตภณัฑ์จากส าลี 1,000   
4.4 การผลิตผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  ผา้อนามยั ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000   
4.5 การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑ์ช าระลา้งต่างๆ 1,000   
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5 กิจการทีเ่ก่ียวกบัการเกษตร    
5.1 การอดั  การสกดัเอาน ้ามนัจากพืช 1,500   
5.2 การลา้ง  การอบ  การรม การสะสมยางดิบ 1,000   
5.3 การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั  แป้งสาคูหรือแป้งอืน่ๆ ในท านอง 1,000   
 เดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร    
5.4 การสีข้าวดว้ยเคร่ืองจกัร    
 ก.  สีข้าวไม่เกินวนัละ  10 เกวียน 500   
 ข.  สีข้าวเกินกว่าวนัละ  10  เกวียน ข้ึนไป 800   
5.5 การผลิตยาสูบ    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
5.6 การขดั  กระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวดว้ย    
 เคร่ืองจกัร     
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร  1-50  แรงม้า 2,000   
 ข.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 51-100  แรงม้า 3,000   
 ค.  โดยใช้เคร่ืองจกัรเกินกว่า  100  แรงม้าข้ึนไป 5,000   
     
5.7 การผลิต  การสะสมปุ๋ ย    
 ก.  การผลิตปุ๋ ย 1,000   
 ข.  การสะสมปุ๋ ย  พืน้ทีไ่ม่เกิน  50  ตารางเมตร 100   
 ค.  การสะสมปุ๋ ย  พืน้ที ่ 51-100  ตารางเมตร 200   
 ง.  การสะสมปุ๋ ยพืน้ทีเ่กินกว่า  100  ตารางเมตรข้ึนไป 300   
5.8 การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถคุลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000   
5.9 การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 1,000   
6 กิจการทีเ่ก่ียวกบัโลหะหรือแร่    
6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์หรือ    
 เคร่ืองใช้ต่างๆ    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
6.2 การหลอม  การหล่อ  การถลงุแร่  หรือโลหะทกุชนิดยกเวน้กิจการ 1,000   
 ใน  6.1    
6.3 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด    
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 การอดั  โลหะดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า    
 ก.  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอดั 1,000   
 ข.  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน 500   
6.4 การเคลือบ  การชบุโลหะดว้ยตะกัว่  สงักะสี  ดีบกุ โครเมี่ยม นิกเกิล    
 หรือโลหะอืน่ใด ยกเวน้กิจการใน 6.1 1,000   
6.5 การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร  สารเคมี หรือวิธีอืน่ใด ยกเวน้    
 กิจการใน  6.1    
 ก.  การขดัการล้างดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  การขดั  การลา้งดว้ยสารเคมี 1,500   
 ค.  การขดั  การล้างดว้ยวิธีอืน่ใด 500   
6.6 การท าเหมืองแร่  การสะสมการแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 10,000   
7 กิจการเก่ียวกบัยานยนต์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล    
7.1 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี     
 การพ่นสารกนัสนิมยานยนต์    
 ก.  การต่อ  การประกอบยานยนต์ 2,000   
 ข.  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี  การพ่นสีกนัสนิม 700   
     
7.2 การตัง้ศูนย์ถ่วงลอ้  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ    
 หรืออปุกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจกัรหรือ    
 เคร่ืองกล    
 ก.  รถยนต์  เรือยนต์  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองกล 500   
 ข.  จกัรยานยนต์ 300   
7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล    
 ซ่ึงมีไวบ้ริการ หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนัน้    
 มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล    
 ดงักล่าวดว้ย    
 ก.  รถยนต์  เรือยนต์  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองกล 1,500   
 ข.  จกัรยานยนต์ 800   
7.4 การลา้ง  การอดัฉีดยานยนต์ 700   
7.5 การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอร่ี    
 ก.  การผลิตแบตเตอร่ี 5,000   
 ข.  การซ่อม  การอดัแบตเตอร่ี 500   
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7.6 การปะ  การเช่ือมยาง    
 ก.  รถยนต์  หรือยานพาหนะทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ 200   
 ข.  รถจกัรยานยนต์  รถจกัรยานและรถสามลอ้ 100   
7.7 การอดัผา้เบรค  ผา้คลชั 700   
8 กิจการทีเ่ก่ียวกบัไม้    
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 2,000   
8.2 การเลือ่ย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขดุร่อง  การท าค้ิว    
 หรือการตดัไม้ดว้ยเคร่ืองจกัร    
 ก.  การเลือ่ย  การซอย  หรือการตดัไม้ดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  การขดั  การใส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าค้ิว 500   
8.3 การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพ่น 800   
 การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งส าเร็จผลิตภณัฑ์จากไม้    
 หรือหวาย    
8.4 การอบไม้ 700   
8.5 การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจกัร 1,500   
8.6 การประดิษฐ์ส่ิงของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ 500   
8.7 การผลิตกระดาษต่างๆ 1,000   
8.8 การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน    
 ก.  การเผาถ่าน 1,000   
 ข.  การสะสมถ่าน    
 (1)  เพือ่ขายส่ง    
 ก.  สถานทีเ่กินกว่า  50  ตารางเมตร  ข้ึนไป 300   
 ข.  สถานทีไ่ม่เกิน  50  ตารางเมตร 200   
 (2)  เพือ่ขายปลีก 100   
9 กิจการทีเ่ก่ียวกบัการบริการ    
9.1 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  1,000   
9.2 การประกอบกิจการสถานทีอ่าบน ้า  อบไอน ้า  อบสมนุไพร 500   
9.3 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกนั    
 ก.  มีหอ้งพกัตัง้แต่  1-20  หอ้ง 500   
 ข.  มีหอ้งพกัตัง้แต่  21-40  หอ้ง 1,000   
 ค.  มีหอ้งพกัตัง้แต่  41  หอ้งข้ึนไป 1,500   
9.4 การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชดุใหเ้ช่า ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า    
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 หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกนั    
 ก.  มีหอ้งไม่เกิน  10  หอ้ง 300   
 ข.  มีหอ้งตัง้แต่  11-20  หอ้ง 500   
 ค.  มีหอ้งตัง้แต่  21  หอ้งข้ึนไป 1,000   
9.5 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000   
9.6 การจดัใหมี้การแสดงดนตรี  เตน้ร า  ร าวง รองเง็ง  ดิสโก้เทค    
 คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นในท านองเดียวกนั 1,000   
9.7 การประกอบกิจการสระว่ายน ้า  หรือกิจการอืน่ในท านองเดียวกนั 1,000   
9.8 การจดัใหมี้การเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่น 2,000   
 อืน่ๆ ในท านองเดียวกนั    
9.9 การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการทีอ่ยู่ใน    
 บงัคบักฏหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
 ก.  มีเก้าอี้ตวัละ 50   
9.10 การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคมุน ้าหนกั  โดยวิธีการควบคมุ 1,000   
 ทางโภชนาการใหอ้าหารทีมี่วตัถปุระสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย    
 หรือโดยวิธีอืน่ใด  เวน้แต่เป็นการให้บริการดงักล่าว  หรือในสถาน    
 พยาบาลตามกฏหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล    
9.11 การประกอบกิจการ  สวนสนกุ  ตูเ้กม 2,000   
9.12 การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์  การ    
 สาธารณสขุ  วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 2,000   
9.13 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000   
10 กิจการทีเ่ก่ียวกบัส่ิงทอ    
10.1 การป่ันดา้ย  การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือการทอผ้า    
 ดว้ยก่ีกระตกุตัง้แต่  5  ก่ีข้ึนไป    
 ก.  การกรอดา้ย  การป่ันดา้ย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  การทอผา้ด้วยก่ีกระตกุตัง้แต่  5  ก่ี  -10  ก่ี 500   
 ค.  การทอผา้ดว้ยก่ีกระตกุตัง้แต่  11  ก่ีข้ึนไป 800   
10.2 การสะสม  ปอ  ผา้ย  หรือนุ่น 700   
10.3 การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000   
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทอผืน่ๆดว้ยเคร่ืองจกัร 2,000   
10.5 การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัรตัง้แต่  5  เคร่ืองข้ึนไป    
 ก.  ตัง้แต่  5-10  เคร่ือง 400   
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 ข.  การรับจ้างยอ้มหรือกดัสีทัว่ไป 800   
11 กิจการทีเ่ก่ียวกบั  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง    
11.1 การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภณัฑ์ดินเผา    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600   
11.2 การระเบิด  การโม่  การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 5,000   
11.3 การผลิตเคร่ืองใช้ดว้ยซีเมนต์  หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต์ หิน  ทราย   หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง    
 ก.  น ้าหนกันอ้ยกว่า  1,000  กก. 200   
 ข.  น ้าหนกัตัง้แต่ 1,000-5,000 กก. 300   
 ค.  น ้าหนกัเกินกว่า  5,000  กก.ข้ึนไป 500   
11.5 การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวตัถทีุ่คล้ายคลึง    
 ก.  จกัรเจียระไน  1-2  ตวั 500   
 ข.  จกัรเจียระไน  3-4  ตวั 700   
 ค.  จกัรเจียระไน  5  ตวัข้ึนไป 1,000   
 ง.  การประดิษฐ์กระจก 350   
11.6 การเลือ่ย  การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่างๆ    
 ก.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
 ข.  โดยใช้เคร่ืองจกัร  1-3  แรงม้า 700   
 ค.  โดยใช้เคร่ืองจกัร  4  แรงม้าข้ึนไป 1,000   
11.7 การผลิตชอล์ก  ปนูปลาสเตอร์  ปนูขาว  ดินสอพองหรือการเผา 1,000   
 หินปนู    
11.8 การผลิต  ผลิตภณัฑ์ต่างๆ  ทีมี่แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ 5,000   
 ส่วนผสม  เช่นผา้เบรก  ผา้คลชั  กระเบื้องมงุหลงัคา  กระเบือ้งยาง    
 ฝ้า  เพดาน  ท่อน ้า  เป็นต้น    
11.9 การผลิตกระจก  หรือผลิตภณัฑ์แก้ว 2,000   
11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000   
11.11 การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภณัฑ์จากใยแก้ว 2,000   
12 กิจการทีเ่ก่ียวกบัปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน  สารเคมี    
12.1 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สาร 4,000   
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 ออกซิไดส์หรือสารตวัท าลาย    
12.2 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ    
 ก.  การผลิตก๊าซ  การบรรจุก๊าซ 4000   
 ข.  การสะสมก๊าซ    
 (1)  พืน้ทีไ่ม่เกิน  50  ตารางเมตร 100   
 (2)  พืน้ทีเ่กินกว่า  50  ตารางเมตรข้ึนไป 200   
 ค.  การขนส่งก๊าซ 700   
12.3 การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนส่งน ้ามนัปิโตรเลี่ยม      
 หรือผลิตภณัฑ์ปิโตรเลีย่มต่างๆ    
 ก.  การผลิต  การกลัน่ 5,000   
 ข.  การสะสม    
      (1)  ป๊ัมน ้ามนั  หวัจ่ายละ 100   
      (2) ร้านคา้ 300   
 ค.  การขนส่ง  700   
12.4 การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่ายหิน  ถ่านโค๊ก    
 ก.  การผลิต 2,000   
 ข.  การสะสม 1,000   
 ค.  การขนส่ง 1,000   
12.5 การพ่นสี  ยกเวน้กิจการในข้อ  7.1 350   
12.6 การประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วย  ยาง  ยางเทียม  พลาสติก    
 เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
12.7 การโม่  การบดชนั    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
12.8 การผลิตสี  หรือน ้ามนัผสมสี 3,000   
12.9 การผลิต  การลา้งฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนต์    
 ก.  การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 3,000   
 ข.  การลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 250   
12.10 การเคลือบ  การชบุวตัถ ุ ดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด์      
 เบเกอร์ไลท์หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง 500   
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12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง 2,000   
12.12 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 2,000   
12.13 การผลิตน ้าแข็งแหง้ 2,000   
12.14 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี    
 อนัเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง    
 ก.  การผลิต 3,000   
 ข.  การสะสม  การขนส่ง 1,000   
12.15 การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 2,000   
12.16 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจดัศตัรูพืช     
 หรือพาหะน าโรค    
 ก.  การผลิต  การบรรจุ 3,000   
 ข.  การสะสม 200   
 ค.  การขนส่ง 200   
12.17 การผลิต  การบรรจุ   การสะสมกาว      
 ก.  การผลิต  2,000   
 ข.  การบรรจุ 500   
 ค.  การสะสม 300   
13 กิจการอืน่ๆ    
13.1 การพิมพ์หนงัสือ  หรือส่ิงพิมพ์อืน่ทีมี่ลกัษณะเดียวกนัด้วย    
 เคร่ืองจกัร    
 ก.  ก าลงัไม่เกิน  5  แรงม้า 500   
 ข.  ก าลงัเกินกว่า  5  แรงม้า 1,000   
13.2 การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อปุกรณ์    
 อิเล็กทรอนิกส์อปุกรณ์ไฟฟ้า    
 ก.  การผลิต 10,000   
 ข.  การซ่อม 400   
13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวตัถทีุ่คลา้ยคลึง 1,000   
13.4 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร    
 ก.  พิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว 500   
 ข.  ถ่ายเอกสาร 200   
13.5 การสะสมวตัถหุรือส่ิงของทีช่ ารุด  ใช้แลว้หรือเหลือใช้    
 ก.  พืน้ทีไ่ม่เกิน  50  ตารางเมตร 500   
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 ข.  พืน้ทีเ่กินกว่า  50  ตารางเมตร 1,000   
13.6 การประกอบกิจการโกดงัส้ินคา้ 1,000   
13.7 การลา้งขวด  ภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ทีใ่ช้แลว้    
 ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000   
 ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 500   
13.8 การพิมพ์สีลงบนวตัถทีุมิ่ใช่ส่ิงทอ 500   
13.9 การก่อสร้าง 1,000   
)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 

หมายเหตุ (0-3576-0436) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า

สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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