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คู่มือสำหรั บประชำชน: ข้ อบัญญัตอิ งค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลท่ ำเจ้ ำสนุก เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็ น
อันตรำยต่ อสุขภำพ พ.ศ.2550
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2550
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
2)

พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มจนถึงปั จจุบนั

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เรื่ อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
1 ชัว่ โมง
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
โดยที่เป็ นการสมควรตราข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก ว่าด้ วยกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการกาจัดสิทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ บัญญัตใิ ห้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก และนายอาเภอท่าเรื อ
จึงตราข้ อบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า &ldquo;ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐&rdquo;
ข้ อ ๒ ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก ตังแต่
้
เมื่อประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกแล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้ อความ ระเบียบ คาสัง่ อื่นๆ ในส่วนที่ได้ ออกไว้ แล้ วในข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้ หรื อซึง่
ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้ให้ ใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้
แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบัญญัตนิ ี ้
&ldquo;สถานประกอบกิจการ&rdquo; หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ ในการประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
&ldquo;ผู้ดาเนินกิจการ&rdquo; หมายความว่า ผู้เป็ นเจ้ าของหรื อบุคคลที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึง่ รับผิดชอบดาเนินการ
สถานประกอบกิจการนัน้
&ldquo;คนงาน&rdquo; หมายความว่า ผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบกิจการ
&ldquo;การค้ า&rdquo; หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตหรื อการ
ให้ บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อนั มีมลู ค่า
&ldquo;มลพิษทางเสียง&rdquo; หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทาให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
&ldquo;มลพิษความสัน่ สะเทือน&rdquo; หมายความว่า สภาวะของความสัน่ สะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการทาให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
&ldquo;มลพิษทางอากาศ&rdquo; หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
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ประกอบกิจการที่ทาให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
&ldquo;มลพิษทางน ้า&rdquo; หมายความว่า สภาวะของน ้าอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทาให้ มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
&ldquo;อาคาร&rdquo; หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้น อย่างอื่นซึง่
บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
&ldquo;เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น&rdquo; หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก
&ldquo;เจ้ าพนักงานสาธารณสุข&rdquo; หมายความว่าเจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากรั
้
ฐมนตรี วา่ การกระทรวง
สาธารณสุขให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
&ldquo; พนักงานเจ้ าหน้ าที่&rdquo; หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงานของราชการส่วนท้ องถิ่น ที่ได้ รับแต่งตัง้
จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ ๕ ให้ กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้เป็ นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก
ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่ องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์
(๑) การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น ้า สัตว์เลื ้อยคลาน หรื อแมลง
ก. การเลี ้ยงม้ า โค กระบือ
ข. การเลี ้ยงสุกร
ค. การเลี ้ยงแพะ แกะ
ง. การเลี ้ยงห่าน เป็ ด ไก่
(๒) การเลี ้ยงสัตว์ เพื่อรี ดเอาน ้านม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๓) การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๔) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ ฟอก
(๕) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้ แปรรูป
(๖) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทาอื่นใด
ต่อสัตว์ หรื อพืช หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม น ้าดื่ม
(๘) การผลิตเนย เนยเทียม
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(๙) การผลิตกะปิ น ้าพริ กแกง น ้าพริกเผา น ้าปลา น ้าบูดู ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว หอยดอง
หรื อซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๑๐) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรื อน
(๑๑) การตากเนื ้อสัตว์ การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรื อน
(๑๒) การนึง่ การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน(๑๓) การเคี่ยวน ้ามัน
หมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การจาหน่ายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๑๔) การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าฮวย เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี ้ยมอี๋
(๑๕) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(๑๖) การประกอบกิจการทาขนมสด ขนมปั งแห้ ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
(๑๗) การผลิตน ้าอัดลม น ้าหวาน น ้าโซดา น ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๑๘) การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล
(๑๙) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน ้านมวัว
(๒๐) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น ้าส้ มสายชู
(๒๑) การคัว่ กาแฟ
(๒๒) การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร
(๒๓) การผลิตผงชูรส
(๒๔) การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค
(๒๕) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(๒๖) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๗) การผลิตไอศกรี ม
(๒๘) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
(๒๙) การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓๐) การผลิตน ้าแข็ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จาหน่ายอาหาร และเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(๓๑) การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตังแต่
้ ๕ แรงม้ าขึ ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้ าง
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(๓๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
(๓๓) การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสาเร็จรูป
(๓๔) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้ างต่างๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๓๕) การอัด การสกัดเอาน ้ามันจากพืช
(๓๖) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู หรื อแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(๓๗) การสีข้าว ด้ วยเครื่ องจักร
(๓๘) การผลิตยาสูบ
(๓๙) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร
(๔๐) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๔๑) การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรื อแร่
(๔๒) การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
(๔๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะด้ วยเครื่ องจักร หรื อก๊ าซ หรื อไฟฟ้า
ยกเว้ นกิจการใน (๑)
(๔๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกิล หรื อโลหะอื่นใดยกเว้ นกิจการใน (๑)
(๔๕) การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้ นกิจการใน (๑)
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(๔๖) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๔๗) การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล
(๔๘) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล ซึง่ มีไว้ บริ การหรื อจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจ
นัน้ มีการซ่อมหรื อปรับปรุงยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย
(๔๙) การล้ าง การอัดฉีด ยานยนต์
(๕๐) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๕๑) การปะ การเชื่อมยาง
(๕๒) การอัดผ้ าเบรค ผ้ าคลัช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๕๓) การผลิตไม้ ขีดไฟ
(๕๔) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ ้ว หรื อการตัดไม้ ด้วยเครื่ องจักร
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(๕๕) การประดิษฐ์ ไม้ หวายเป็ นสิ่งของด้ วยเครื่ องจักรหรื อการพ่น การทาสารเคลือบเงาสีหรื อการแต่งสาเร็จ ผลิตภัณฑ์
จากไม้ หรื อหวาย
(๕๖) การประดิษฐ์ สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ
(๕๗) การผลิตกระดาษต่างๆ
(๕๘) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๕๙) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้ นแต่เป็ นการให้ บริการใน (๖๙) หรื อ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๖๐) การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖๑) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่า ห้ องเช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖๒) การประกอบกิจการโรง มหรสพ
(๖๓) การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ หรื อการแสดงอื่นในทานองเดียวกัน
(๖๔) การประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖๕) การประกอบกิจการเสริมสวย หรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับกฎหมายว่าด้ วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
(๖๖) การประกอบกิจการ สวนสนุก ตู้เกม
(๖๗) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ
(๖๘) การจัดให้ มีเล่นสเก็ต โดยมีแสงสีหรื อเสียงประกอบ หรื อการเล่นอื่นในทานองเดียวกัน
(๖๙) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
(๗๐) การประกอบกิจการให้ บริการควบคุมน ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้ อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ
การบริ หารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใดเว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การใน (๖๙) หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล
(๗๑) การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
(๗๒) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๗๓) การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกตังแต่
้ ๕ กี่ขึ ้นไป
(๗๔) การสะสม ปอ ฝ้าย หรื อนุน่
(๗๕) การปั่ นฝ้าย หรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร
(๗๖) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิ่งทออื่นๆ ด้ วยเครื่ องจักร
(๗๗) การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักรตังแต่
้ ๕ เครื่ องขึ ้นไป
(๗๘) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ า ด้ วยเครื่ องจักร
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๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๗๙) การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(๘๐) การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร
(๘๑) การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๘๒) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๘๓) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิ่งของต่างๆ
(๘๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรค ผ้ าคลัช กระเบื ้องมุงหลังคา
กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็ นต้ น
กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
(๘๕) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ
(๘๖) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน ้ามันปิ โตรเลี่ยม หรื อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ
(๘๗) การผลิตสี หรื อน ้ามันผสมสี
(๘๘) การผลิต การล้ างฟิ ล์มรูปถ่าย หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
(๘๙) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(๙๐) การผลิตน ้าแข็งแห้ ง
(๙๑) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิง หรื อสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้ เพลิง
(๙๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืช หรื อพาหะนาโรค
(๙๓) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๙๔) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(๙๕) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
๑๓. กิจการอื่นๆ
(๙๖) การพิมพ์หนังสือ หรื อสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(๙๗) การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๙๘) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
(๙๙) การสะสมวัตถุหรื อสิ่งของที่ชารุด ใช้ แล้ วหรื อเหลือใช้
(๑๐๐) การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
(๑๐๑) การล้ างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
(๑๐๒) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
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กิจการประเภทที่เกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์ ข้ อ (๑) ถ้ าทาตามนัยแห่งกฎหมาย ว่าด้ วย
การสวนครัวและการเลี ้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรื อน และไม่อยูใ่ นข่ายที่ต้องเสียภาษีการค้ าไม่อยูใ่ นข้ อบัญญัตแิ ห่ง
ข้ อนี ้
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ ข้ อ (๖๙) หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้ การดูแลและสร้ างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จดั
ไว้ ประกอบด้ วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้ น ้าเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริ การเสริ มประกอบด้ วย เช่น การอบเพื่อ
สุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทาสมาธิ การใช้ สมุนไพรหรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรื อไม่ก็ได้ โดยทังนี
้ ้ บริการที่จดั ไว้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฏหมายว่า
ด้ วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้ อ ๖ เมื่อพ้ นกาหนดเวลาเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่ข้อบัญญัตติ าบลท่าเจ้ าสนุกนี ้มีผลใช้ บงั คับ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดประกอบ
กิจการตามประเภทที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้ าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เว้ นแต่จะ
ได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ ๗ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กาหนด ในข้ อ ๕ ในลักษณะที่เป็ นการค้ าซึง่ ให้ ควบคุม
ต้ องยื่นเรื่ องตามแบบที่กาหนดไว้ ตอ่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และทังนี
้ ้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวทังในลั
้ กษณะที่เป็ นการค้ า
และไม่เป็ นการค้ า จะต้ องปฏิบตั แิ ละจัดสถานที่สาหรับประกอบกิจการนันให้
้ เป็ นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้ วยสุขลักษณะ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ กาหนดไว้ ตามควรแก่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) สถานที่ตงั ้ ต้ องตังในท
้ าเล ซึ่งจะทารางระบายน ้ารับน ้าโสโครกให้ พ้นจากที่นนได้
ั ้ สะดวก
(๒) ต้ องทารางระบายน ้าไปสูท่ างระบายน ้าสาธารณะ หรื อบ่อซึง่ รับน ้าโสโครก ด้ วยวัตถุถาวรมีลกั ษณะเรี ยบ ไม่ซมึ ไม่
รั่ว น ้าไหล ได้ สะดวก
(๓) การระบายน ้า และรางระบายน ้าต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นที่เดือดร้ อนแก่ผ้ ใู ช้ น ้าในทางน ้าสาธารณะหรื อแก่ผ้ อู ยูอ่ าศัย
ใกล้ เคียง
(๔) เมื่อเจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้ องปูพื ้นด้ วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกัน
มิให้ น ้าซึมรั่วไหลขังอยูไ่ ด้ หรื อเห็นว่าควรมีบอ่ พักน ้าโสโครก หรื อต้ องมีเครื่ องระบายน ้า เครื่ องป้องกันควัน มูลเถ้ า กลิ่น
ไอ หรื อสิ่งอื่นใดซึง่ อาจเป็ นเหตุราคาญแก่ผ้ ทู ี่อยูใ่ กล้ เคียง ผู้นนต้
ั ้ องปฏิบตั ติ ามคาแนะนา
(๕) ต้ องมีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอให้ ทวั่ ถึง และต้ องไม่เป็ นที่อาศัยของหนูและแมลงสาบ
(๖) ต้ องจัดให้ มีน ้าสะอาดเป็ นการเพียงพอแก่การค้ านัน้ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผลิตอาหาร
(๗) ต้ องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื อ้ นอันถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ
(๘) โดยความเห็นชอบของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข จัดให้ มีส้วมอันได้ สขุ ลักษณะจานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการ
อยูใ่ นสถานที่นนั ้ และต้ องตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่เหมาะสม รวมทังการก
้
าจัดอุจจาระด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
(๙) สถานที่ซงึ่ เกี่ยวแก่การเลี ้ยงสัตว์ต้องมีที่ขงั หรื อปล่อยสัตว์เลี ้ยงนัน้ และสถานที่ซึ่งเกี่ยวกับการตากหรื อผึง่ สินค้ า ซึง่
ต้ องมีสาหรับตากหรื อผึง่ สินค้ าตามที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
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(๑๐) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวด้ วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ข้ อ ๘ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต งดเว้ นการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๗ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรื อจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด เพื่อให้ เหมาะสมแก่การค้ าซึง่ ให้ ควบคุมนัน้ ก็ได้
ข้ อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าตามข้ อ ๖ จะต้ องนาหลักฐานดังต่อไปนี ้มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานส่วนท้ องถิ่น
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(๓) รูปถ่ายหน้ าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ของผู้ขอรับใบอนุญาตขนาด๑ x ๑.๕ นิ ้ว จานวน ๒ รูป
(๔) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ ๑๐ เมื่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ พิจารณาเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ปฏิบตั ิตามความในข้ อ ๗ หรื อข้ อ ๘ และการ
อนุญาตนันไม่
้ เป็ นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชน ก็ให้ ออกใบอนุญาตตามแบบที่ได้ กาหนด โดยที่จะ
ดาเนินการออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาต พร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ า
ตามข้ อ ๕ ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับทราบ คาขอ ตามข้ อ ๗ และหลักฐานตามข้ อ ๙ ครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่มีเหตุอนั จาเป็ น เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจดาเนินการได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ สามารถขยายเวลา
ออกไปได้ อีก ๒ ครัง้ ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยจะมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลา ตามวรรคหนึง่ หรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้
ข้ อ ๑๑ ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการค้ า ซึง่ ให้ ควบคุมจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้ วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) ต้ องประกอบการค้ าภายในเขตสถานที่ที่ได้ รับอนุญาต
(๒) ต้ องทาความสะอาดกวาดล้ างสถานที่ประกอบการค้ าให้ สะอาดทุกวัน และต้ องรักษาพื ้นและรางระบายน ้าให้ มี
ลักษณะดีอยูเ่ สมอ
(๓) ต้ องรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการประกอบการค้ าทุกอย่างให้ สะอาดอยูเ่ สมอ ถ้ าเศษวัตถุ หรื อวัตถุแห่งการค้ านัน้
จักใช้ เป็ นอาหารต้ องป้องกันวัตถุนนั ้ ให้ พ้นจากละอองแมลงวันและสัตว์อื่นๆ
(๔) ต้ องรักษาสถานที่อย่าให้ เป็ นที่เพาะพันธุ์แมลงวันหรื อยุง และต้ องเก็บสิ่งของที่เป็ นอาหาร
ให้ มิดชิด อย่าให้ หนู และแมลงสาบเข้ ากินได้
(๕) ถ้ าจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก่อน
(๖) ต้ องรักษาส้ วมและสถานที่ปัสสาวะให้ สะอาด และได้ สขุ ลักษณะอยูเ่ สมอ
(๗) ต้ องรักษาเครื่ องระบายน ้า เครื่ องป้องกันสิ่งซึง่ เป็ นอันตรายแก่สขุ ภาพ หรื อเป็ นเหตุราคาญให้ ดี และใช้ การได้ สะดวก
เสมอ
(๘) ต้ องปฏิบตั กิ ารทุกอย่างเพื่อให้ ได้ สขุ ลักษณะตามคาแนะนาของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อ
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
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(๙) ต้ องยอมให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อเจ้ าพนักงานสาธารณสุขเข้ าตรวจสถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตลอดกิจการที่
กระทาได้ ในเวลาพอสมควร เมื่อได้ รับแจ้ งความประสงค์ให้ ทราบแล้ ว
ข้ อ ๑๒ ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบการค้ าเช่นนันต่
้ อไป
จะต้ องยื่นคาขอต่อใบอนุญาตตามแบบที่กาหนด ท้ ายข้ อบัญญัตนิ ี ้ ภายในกาหนด ๓๐ วัน ก่อนสิ ้นสุดอายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตฉบับหนึง่ ให้ ใช้ สาหรับการค้ าประเภทเดียว และสาหรับสถานที่แห่งเดียว ใบอนุญาตให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ใดประกอบการค้ าซึง่ ให้ ควบคุมหลายประเภท ในขณะและสถานที่เดียวกันให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มี
อัตราสูงเต็มอัตราประเภทเดียว ประเภทอื่นๆ ให้ เรี ยกเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้ อ ๑๓ ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ ๑๐ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้ อ ๑๒ จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้ายข้ อบัญญัตนิ ี ้ในวันที่มารับใบอนุญาต หรื อวันที่มายื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่กรณี
ผู้ประกอบกิจการค้ ารายใดไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนดเวลาในวรรคหนึง่ จะต้ องชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ
ยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้ นแต่จะได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ตามข้ อบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ ๑๔ ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าจะต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผย และเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้ อ ๗ และข้ อ ๙ โดยอนุโลม และให้ ใช้ ใบแทน
ใบอนุญาตได้ เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนัน้
ข้ อ ๑๖ ผู้ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการค้ ารายใดไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อบัญญัตนิ ี ้ หรื อตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติ หรื อกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น มีอานาจสัง่ ให้ แก้ ไขหรื อปรับปรุงให้ ถกู ต้ องได้ และถ้ าผู้ได้ รับคาสัง่
ไม่แก้ ไขหรื อปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น มีอานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็น สมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ ารายใดถูกพักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและ
มีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก หรื อต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อ
การไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่อร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้ อ ๑๗ ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการค้ าที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต

11/25

ข้ อ ๑๘ ผู้ใดประกอบกิจการค้ าประเภทหนึง่ ประเภทใด ซึ่งกาหนดให้ ควบคุมตามข้ อ ๕ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
ท่าเจ้ าสนุก ดังกาหนดไว้ ในข้ อ ๖ โดยมิได้ รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ ออกกก่อนวันใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้ ให้ คงใช้ ตอ่ ไปจนสิ ้นอายุใบอนุญาตนัน้
ข้ อ ๒๐ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก มีหน้ าที่รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าเจ้ าสนุกนี ้ และให้ มีอานาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร หน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
20 นาที
องค์การบริหาร หลักฐานในการยื่นคาขอ
ส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอ
1)
ท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า
การพิจารณา
นาเสนอเอกสารพิจารณา 40 นาที
องค์การบริหาร อนุญาต
ส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอ
2)
ท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
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ที่
1)
2)
3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
หนังสือมอบ
อำนำจ

กรมกำรปกครอง

1

กรมกำรปกครอง
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ตำมอัตรำแนบท้ ำยข้ อบัญญัติ
หมำยเหตุ (อัตราค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิ จการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ที ่
ประเภทกิ จการ ค่าธรรมเนียมต่อปี
หมายเหตุ
บาท สต.
1
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับสัตว์เลีย้ ง
1.1 การเลีย้ งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลือ้ ยคลานหรื อแมลง
ก. ม้า โค กระบือ
จานวน ตัง้ แต่ 6-10 ตัว
200
จานวน ตัง้ แต่ 11-20 ตัว
300
จานวน ตัง้ แต่ 21 ตัวขึ้นไป 500
ข. สุกร
จานวน ตัง้ แต่ 6-15 ตัว
200
จานวน ตัง้ แต่ 16-30 ตัว
300
จานวน ตัง้ แต่ 31-50 ตัว
400
จานวน ตัง้ แต่ 51 ตัว ขึ้นไป 500

หมำยเหตุ
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ค. แพะ แกะ
จานวนตัง้ แต่ 6-20 ตัว 200
จานวนตัง้ แต่ 21-50 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 51 ตัว ขึ้นไป
ง. สัตว์บก อืน่ ๆ
จานวน ตัง้ แต่ 6-15 ตัว
จานวน ตัง้ แต่ 16-30 ตัว
จานวน ตัง้ แต่ 31 ตัว ขึ้นไป
การเลีย้ งสัตว์ปีก
ก. ห่าน เป็ ด ไก่
จานวนตัง้ แต่ 50-100 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 101-500 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 501-2,000 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 2,001 ตัว ขึ้นไป
ข. การเลีย้ งสัตว์ปีกอืน่ ๆ
จานวนตัง้ แต่ 50-100 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 101-500 ตัว
จานวนตัง้ แต่ 501 ตัวขึ้นไป

1.2

1.3

300
400
200
300
500

100
200
300
500
100
200
300

การเลีย้ งสัตว์น้า
ก. ประเภทสวยงาม 200
ข. ประเภทเพือ่ บริ โภค 500
การเลีย้ งสัตว์เลือ้ ยคลาน 500
การเลีย้ งสัตว์แมลง
200
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ รี ดเอาน้านม
ก. แพะ แกะ
จานวนไม่เกิ น 10 ตัว 200
จานวนตัง้ แต่ 11 ตัวขึ้นไป
300
ข. โค กระบือ
จานวนไม่เกิ น 10 ตัว 200
จานวนตัง้ แต่ 11 ตัว ขึ้นไป 300
การประกอบกิ จการเลีย้ งรวบรวมสัตว์หรื อธุรกิ จอืน่ ใดอันมี ลกั ษณะ
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2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
3
3.1
3.2

3.3

ทานองเดี ยวกัน เพือ่ ให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพือ่ ประโยชน์ของ
กิ จการนัน้ ทัง้ นี จ้ ะมี การเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื อไม่ก็ตาม
1,000
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับสัตว์และผลิ ตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ ขาย
การขายในตลาดและการฆ่าเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 200
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิ ได้ 700
ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ทีย่ งั มิ ได้แปรรู ป 700
การเคี ่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
700
การต้ม การตาก การเผาเปลื อกหอย เปลื อกปู เปลื อกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ ขาย และการขายในตลาด
การประดิ ษฐ์ เครื ่องใช้หรื อผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ จากเปลื อกหอย
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่วนอืน่ ๆของสัตว์
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 700
การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรื อการกระทาอืน่ ใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์หรื อพืช เพือ่ เป็ นอาหารสัตว์
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 400
การสะสมหรื อการล้างครั่ง
700
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับอาหาร เครื ่องดืม่ น้าดืม่
การผลิ ตเนย เนยเทียม 700
การผลิ ตกระปิ น้าพริ กแกง น้าพริ กเผา น้าปา น้าเคย น้าบูดู 400
ไตปลา เต้าเจี ้ยว ซี อิ้ว หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอืน่ ๆ ยกเว้น
การผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
การผลิ ต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิ ตเพือ่
บริ โภคในครัวเรื อน

700

400
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3.4
3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

การตากเนื ้อสัตว์ การผลิ ตเนือ้ สัตว์เค็ม การเคีย่ วมันกุ้ง ยกเว้น 400
การผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
การนึ่ง การต้ม การเคี ่ยว การตาก หรื อวิ ธีอืน่ ใดในการผลิ ตอาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
การเคี ่ยวน้ามันหมู การผลิ ตกุนเชี ยง หมูยอ ไส้กรอก หมูตงั้
500
ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด
และการผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
การผลิ ตเส้นหมี ่ ขนมจี น ก๋ วยเตี ย๋ ว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี ้ยมอี ๋
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 600
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 200
การผลิ ตแบะแซ 1,000
การผลิ ตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื ่นใด
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500

3.10 การประกอบกิ จการทาขนมปังสด ขนมปังแป้ ง จันอับ ขนมเปี ๊ ยะ
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 200
3.11 การแกะ การล้างสัตว์น้า ที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิ จกรรมห้องเย็น 1,000
ยกเว้นการผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
3.12 การผลิ ตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถัว่ เหลือง เครื ่องดื ่ม
ชนิ ดต่างๆบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอืน่ ใด ยกเว้นการผลิ ต
เพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
3.13 การผลิ ต การแบ่งบรรจุน้าตาล
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
3.14 การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากน้านมวัว 1,000

700
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3.15 การผลิ ต การแบ่งบรรจุเอททิ ลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้ม
1,500
3.16 การคัว่ กาแฟ 500
3.17 การผลิ ตลูกชิ้ นด้วยเครื ่องจักร
ก. กาลังไม่เกิ น 2 แรงม้า
500
ข. กาลังเกิ นกว่า 2 แรงม้า ขึ้นไป
1,000
3.18 การผลิ ตผงชูรส 1,500
3.19 การผลิ ตน้ากลัน่ น้าบริ โภค
700
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอืน่ ยกเว้นการ
ผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
500
3.21 การผลิ ต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื ่องดืม่ ชนิ ดผงอืน่ ๆ
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
3.22 การผลิ ตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิ ตเพือ่ บริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 200
3.23 การผลิ ตบะหมี ่ มักกะโรนี หรื อผลิ ตภัณฑ์อืน่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
3.24 การประกอบกิ จการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
1,000
3.25 การผลิ ตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิ ตเพือ่ ใช้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
และเพือ่ การบริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,500
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
3.26 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื ่องจักรทีม่ ี กาลังตัง้ แต่ 5 แรงม้า 1,000
ขึ้นไป
4
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื ่องสาอาง
ผลิ ตภัณฑ์ชาระล้าง
4.1 การผลิ ต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื ่องจักร 700
4.2 การผลิ ต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
1,000
เครื ่องสาอางค์ต่างๆ
4.3 การผลิ ตสาลี ผลิ ตภัณฑ์จากสาลี 1,000
4.4 การผลิ ตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป
1,000
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4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9
6
6.1

6.2

การผลิ ตสบู่ ผงซักฟอก ผลิ ตภัณฑ์ ชาระล้างต่างๆ 1,000
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
1,500
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิ บ
1,000
การผลิ ตแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื น่ ๆ ในทานอง
เดียวกันด้วยเครื ่องจักร
การสีข้าวด้วยเครื ่องจักร
ก. สีข้าวไม่เกิ นวันละ 10 เกวียน 500
ข. สีข้าวเกิ นกว่าวันละ 10 เกวียน ขึ้นไป
800
การผลิ ตยาสูบ
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
การขัด กระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
เครื ่องจักร
ก. โดยใช้เครื ่ องจักร 1-50 แรงม้า
2,000
ข. โดยใช้เครื ่องจักร 51-100 แรงม้า 3,000
ค. โดยใช้เครื ่องจักรเกิ นกว่า 100 แรงม้าขึ้นไป 5,000

1,000

การผลิ ต การสะสมปุ๋ ย
ก. การผลิ ตปุ๋ ย 1,000
ข. การสะสมปุ๋ ย พืน้ ทีไ่ ม่เกิ น 50 ตารางเมตร 100
ค. การสะสมปุ๋ ย พืน้ ที ่ 51-100 ตารางเมตร 200
ง. การสะสมปุ๋ ยพืน้ ทีเ่ กิ นกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป 300
การผลิ ตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื ่องจักร
1,000
การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง 1,000
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับโลหะหรื อแร่
การผลิ ตโลหะเป็ นภาชนะ เครื ่องมื อ เครื ่องจักร อุปกรณ์หรื อ
เครื ่องใช้ต่างๆ
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรื อโลหะทุกชนิ ดยกเว้นกิ จการ 1,000
ใน 6.1
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6.4
6.5

6.6
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7.2

7.3
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การกลึง การเจาะ การเชื ่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด
การอัด โลหะด้วยเครื ่องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้า
ก. การกลึง การเจาะ การรี ด การอัด 1,000
ข. การเชื ่อม การตี การตัด การประสาน
500
การเคลื อบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดี บกุ โครเมี ่ยม นิ กเกิ ล
หรื อโลหะอืน่ ใด ยกเว้นกิ จการใน 6.1
1,000
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื ่องจักร สารเคมี หรื อวิ ธีอืน่ ใด ยกเว้น
กิ จการใน 6.1
ก. การขัดการล้างด้วยเครื ่องจักร 1,000
ข. การขัด การล้างด้วยสารเคมี 1,500
ค. การขัด การล้างด้วยวิ ธีอืน่ ใด 500
การทาเหมื องแร่ การสะสมการแยก การคัดเลื อกหรื อการล้างแร่ 10,000
กิ จการเกี ่ยวกับยานยนต์เครื ่องจักรหรื อเครื ่องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
การพ่นสารกันสนิ มยานยนต์
ก. การต่อ การประกอบยานยนต์
2,000
ข. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสี กนั สนิ ม
700
การตัง้ ศูนย์ ถ่วงล้อ การซ่ อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ
หรื ออุปกรณ์ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์เครื ่องจักรหรื อ
เครื ่องกล
ก. รถยนต์ เรื อยนต์ เครื ่องจักร เครื ่องกล
500
ข. จักรยานยนต์
300
การประกอบธุรกิ จเกี ่ยวกับยานยนต์ เครื ่องจักร หรื อเครื ่องกล
ซึ่งมี ไว้บริ การ หรื อจาหน่าย และในการประกอบธุรกิ จนัน้
มี การซ่อมหรื อปรับปรุงยานยนต์ เครื ่องจักรหรื อเครื ่องกล
ดังกล่าวด้วย
ก. รถยนต์ เรื อยนต์ เครื ่องจักร เครื ่องกล
1,500
ข. จักรยานยนต์
800
การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์ 700
การผลิ ต การซ่อม การอัดแบตเตอรี ่
ก. การผลิ ตแบตเตอรี ่ 5,000
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7.6

7.7
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8.2

8.3
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9
9.1
9.2
9.3

ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี ่ 500
การปะ การเชื ่อมยาง
ก. รถยนต์ หรื อยานพาหนะทีใ่ ช้เครื ่องยนต์
200
ข. รถจักรยานยนต์ รถจักรยานและรถสามล้อ 100
การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 700
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับไม้
การผลิ ตไม้ขีดไฟ2,000
การเลือ่ ย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทาคิ้ ว
หรื อการตัดไม้ดว้ ยเครื ่องจักร
ก. การเลือ่ ย การซอย หรื อการตัดไม้ดว้ ยเครื ่องจักร
1,000
ข. การขัด การใส การเจาะ การขุดร่ อง การทาคิ้ ว
500
การประดิ ษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื ่องจักร หรื อการพ่น 800
การทาสารเคลื อบเงาสี หรื อการแต่งสาเร็ จผลิ ตภัณฑ์จากไม้
หรื อหวาย
การอบไม้
700
การผลิ ตธูปด้วยเครื ่องจักร
1,500
การประดิ ษฐ์ สิ่งของ เครื ่องใช้ เครื ่องเขี ยนด้วยกระดาษ 500
การผลิ ตกระดาษต่างๆ 1,000
การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
ก. การเผาถ่าน 1,000
ข. การสะสมถ่าน
(1) เพือ่ ขายส่ง
ก. สถานทีเ่ กิ นกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
300
ข. สถานทีไ่ ม่เกิ น 50 ตารางเมตร
200
(2) เพือ่ ขายปลีก
100
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับการบริ การ
การประกอบกิ จการอาบ อบ นวด
1,000
การประกอบกิ จการสถานทีอ่ าบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร 500
การประกอบกิ จการโรงแรม หรื อกิ จการอื ่นในทานองเดี ยวกัน
ก. มี หอ้ งพักตัง้ แต่ 1-20 ห้อง 500
ข. มี หอ้ งพักตัง้ แต่ 21-40 ห้อง 1,000
ค. มี หอ้ งพักตัง้ แต่ 41 ห้องขึ้นไป
1,500
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การประกอบกิ จการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า
หรื อกิ จการอื ่นในทานองเดี ยวกัน
ก. มี หอ้ งไม่เกิ น 10 ห้อง
300
ข. มี หอ้ งตัง้ แต่ 11-20 ห้อง 500
ค. มี หอ้ งตัง้ แต่ 21 ห้องขึ้นไป 1,000
การประกอบกิ จการโรงมหรสพ 1,000
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิ สโก้เทค
คาราโอเกะ หรื อการแสดงอื ่นในทานองเดียวกัน 1,000
การประกอบกิ จการสระว่ายน้า หรื อกิ จการอืน่ ในทานองเดียวกัน 1,000
การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมี แสงหรื อเสียงประกอบหรื อการเล่น 2,000
อืน่ ๆ ในทานองเดียวกัน
การประกอบกิ จการเสริ มสวย หรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที อ่ ยู่ใน
บังคับกฏหมายว่าด้วยการประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม
ก. มี เก้าอี ้ตวั ละ 50
การประกอบกิ จการให้บริ การควบคุมน้าหนัก โดยวิ ธีการควบคุม 1,000
ทางโภชนาการให้อาหารทีม่ ี วตั ถุประสงค์พิเศษ การบริ หารร่ างกาย
หรื อโดยวิ ธีอืน่ ใด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การดังกล่าว หรื อในสถาน
พยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิ จการ สวนสนุก ตูเ้ กม 2,000
การประกอบกิ จการห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์ การ
สาธารณสุข วิ ทยาศาสตร์ หรื อสิ่ งแวดล้อม 2,000
การประกอบกิ จการสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ 5,000
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับสิ่ งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื ่องจักร หรื อการทอผ้า
ด้วยกี ่กระตุกตัง้ แต่ 5 กี ่ขึ้นไป
ก. การกรอด้าย การปั่นด้าย การทอผ้าด้วยเครื ่องจักร 1,000
ข. การทอผ้าด้วยกี ่กระตุกตัง้ แต่ 5 กี ่ -10 กี ่ 500
ค. การทอผ้าด้วยกี ่กระตุกตัง้ แต่ 11 กี ่ขึ้นไป 800
การสะสม ปอ ผ้าย หรื อนุ่น 700
การปั่นฝ้ าย หรื อนุ่นด้วยเครื ่องจักร
1,000
การทอเสื ่อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทอผืน่ ๆด้วยเครื ่องจักร 2,000
การเย็บผ้าด้วยเครื ่องจักรตัง้ แต่ 5 เครื ่องขึ้นไป
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ก. ตัง้ แต่ 5-10 เครื ่อง 400
ข. การรับจ้างย้อมหรื อกัดสี ทวั่ ไป 800
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับ หิ น ดิ น ทราย ซี เมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิ ตภาชนะดิ นเผา หรื อผลิ ตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 600
การระเบิ ด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื ่องจักร 5,000
การผลิ ตเครื ่องใช้ดว้ ยซี เมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
การสะสม การผสมซี เมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. น้าหนักน้อยกว่า 1,000 กก. 200
ข. น้าหนักตัง้ แต่ 1,000-5,000 กก.
300
ค. น้าหนักเกิ นกว่า 5,000 กก.ขึ้นไป 500
การเจี ยระไน เพชร พลอย หิ น กระจก หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. จักรเจี ยระไน 1-2 ตัว
500
ข. จักรเจี ยระไน 3-4 ตัว
700
ค. จักรเจี ยระไน 5 ตัวขึ้นไป 1,000
ง. การประดิ ษฐ์ กระจก 350
การเลือ่ ย การตัด หรื อการประดิ ษฐ์ หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
ข. โดยใช้เครื ่องจักร 1-3 แรงม้า
700
ค. โดยใช้เครื ่องจักร 4 แรงม้าขึ้นไป 1,000
การผลิ ตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดิ นสอพองหรื อการเผา 1,000
หิ นปูน
การผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ทีม่ ี แร่ ใยหิ นเป็ นส่วนประกอบหรื อ
5,000
ส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าคลัช กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบือ้ งยาง
ฝ้ า เพดาน ท่อน้า เป็ นต้น
การผลิ ตกระจก หรื อผลิ ตภัณฑ์แก้ว
2,000
การผลิ ตกระดาษทราย 1,000
การผลิ ตใยแก้ว หรื อผลิ ตภัณฑ์จากใยแก้ว
2,000
กิ จการทีเ่ กี ่ยวกับปิ โตรเลี ่ยม ถ่านหิ น สารเคมี
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12.1 การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สาร 4,000
ออกซิ ไดส์หรื อสารตัวทาลาย
12.2 การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. การผลิ ตก๊าซ การบรรจุก๊าซ 4000
ข. การสะสมก๊าซ
(1) พืน้ ทีไ่ ม่เกิ น 50 ตารางเมตร 100
(2) พืน้ ทีเ่ กิ นกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป 200
ค. การขนส่งก๊าซ
700
12.3 การผลิ ต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน้ามันปิ โตรเลี ่ยม
หรื อผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลีย่ มต่างๆ
ก. การผลิ ต การกลัน่ 5,000
ข. การสะสม
(1) ปั๊มน้ามัน หัวจ่ายละ 100
(2) ร้านค้า 300
ค. การขนส่ง 700
12.4 การผลิ ต การสะสม การขนส่งถ่ายหิ น ถ่านโค๊ก
ก. การผลิ ต 2,000
ข. การสะสม 1,000
ค. การขนส่ง 1,000
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิ จการในข้อ 7.1
350
12.6 การประดิ ษฐ์ สิ่งของเครื ่องใช้ดว้ ย ยาง ยางเที ยม พลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
12.7 การโม่ การบดชัน
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
12.8 การผลิ ตสี หรื อน้ามันผสมสี
3,000
12.9 การผลิ ต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่าย หรื อฟิ ล์มภาพยนต์
ก. การผลิ ตฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์
3,000
ข. การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์ 250
12.10 การเคลื อบ การชุบวัตถุ ด้วยพลาสติ ก เซลลูลอยด์
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เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง 500
การผลิ ตพลาสติ ก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000
การผลิ ต การบรรจุสารเคมี ดบั เพลิ ง
2,000
การผลิ ตน้าแข็งแห้ง
2,000
การผลิ ต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิ ง หรื อสารเคมี
อันเป็ นส่วนประกอบในการผลิ ตดอกไม้เพลิ ง
ก. การผลิ ต 3,000
ข. การสะสม การขนส่ง 1,000
การผลิ ตเชลแล็ก หรื อสารเคลือบเงา 2,000
การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรู พืช
หรื อพาหะนาโรค
ก. การผลิ ต การบรรจุ 3,000
ข. การสะสม 200
ค. การขนส่ง 200
การผลิ ต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. การผลิ ต 2,000
ข. การบรรจุ 500
ค. การสะสม 300
กิ จการอืน่ ๆ
การพิมพ์หนังสือ หรื อสิ่ งพิมพ์อืน่ ทีม่ ี ลกั ษณะเดียวกันด้วย
เครื ่องจักร
ก. กาลังไม่เกิ น 5 แรงม้า
500
ข. กาลังเกิ นกว่า 5 แรงม้า 1,000
การผลิ ต การซ่อมเครื ่องอิ เล็กทรอนิ กส์ เครื ่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์อปุ กรณ์ไฟฟ้า
ก. การผลิ ต 10,000
ข. การซ่อม 400
การผลิ ตเที ยน เที ยนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
1,000
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขี ยวหรื อการถ่ายเอกสาร
ก. พิมพ์แบบ พิมพ์เขี ยว
500
ข. ถ่ายเอกสาร 200
การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของทีช่ ารุด ใช้แล้วหรื อเหลื อใช้
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ก. พืน้ ทีไ่ ม่เกิ น 50 ตารางเมตร 500
ข. พืน้ ทีเ่ กิ นกว่า 50 ตารางเมตร
1,000
การประกอบกิ จการโกดังสิ้ นค้า 1,000
การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใ่ ช้แล้ว
ก. โดยใช้เครื ่องจักร 1,000
ข. โดยไม่ใช้เครื ่องจักร 500
การพิมพ์สีลงบนวัตถุทีม่ ิ ใช่สิ่งทอ 500
การก่อสร้าง 1,000

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก
หมายเหตุ (0-3576-0436)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

05/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

25/25

