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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรและนายอําเภอบําเหน็จณรงค  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรนับตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลบานเพชร  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และให 

มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับประกาศ   

หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

____________________ 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไม เกิน  ๖  ป  ท่ีบาน 

ของผูรับบริการ  ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวย

หรือไมก็ตาม 
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  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ที่บานของผูรับบริการ  

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

________________________________ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้   เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตว  การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

     (๑.๒)  การเล้ียงสัตวสุกร 

     (๑.๓)  การเล้ียงหาน  เปด  ไก  นก 

     (๑.๔)  การเล้ียงแพะ  แกะ 

     (๑.๕)  การเล้ียงสัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

     (๑.๖)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๑.๗)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ที่ยังไมไดฟอก 
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      (๒.๒)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

      (๒.๓)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

      (๒.๔)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตวหนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

      (๒.๕)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

      (๒.๖)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

      (๓.๑)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

      (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

      (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
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     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

     (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

      (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

      (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ 

      (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 

     (๕.๒) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร  

     (๕.๓)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๕)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๖)  การผลิต  การสะสมปุย 

       (๕.๗)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๘)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ 

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 
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     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมี 

ไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง  ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๙.๓)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

      (๙.๕)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๖)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

      (๙.๗)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด   

      (๙.๘)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

    (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ 

    (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

    (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

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)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 
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    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

     (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

_______________________ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร

ประกาศกําหนด  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟ

สองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๒ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

__________________ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด   ๆ   

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

____________________ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

____________________ 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่ 

เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความ

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชรเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 
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ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๓ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลบานเพชร  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหประกอบกิจการนั้นตอไป

จนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต

ฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธีรวัจน  ธรรมโสภารตัน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเพชร 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับที ่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

 ๑.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก   

๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
  ก.  จํานวน  ๑๐ - ๒๐  ตัว          ๒๐๐ -
  ข.  จํานวน  ๒๑ - ๔๐  ตัว ๓๐๐ -
  ค.  จํานวนเกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๔๐๐ -

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร  
  ก.  จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว ๓๐๐ -
  ข.  จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ -
  ค.  จํานวน  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ 
  ง.  จํานวนเกินกว่า  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑.๑.๓ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก  
  ก.  จํานวนต้ังแต่  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ -

  ข.  จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ -
  ค.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ -
  ง.  จํานวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ -
  จ.  จํานวนต้ังแต่  ๕,๐๐๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ -

๑.๑.๔ การเลี้ยง  แพะ  แกะ  
  ก.  จํานวนต้ังแต่  ๖ - ๒๐  ตัว ๒๐๐ 
  ข.  จํานวนต้ังแต่  ๒๑ - ๔๐  ตัว ๓๐๐ 
  ค.  จํานวนเกินกว่า  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๔๐๐ 

๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง ๓๐๐ -
๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ ๓๐๐ -
๑.๑.๗ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด   

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ัน  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒,๐๐๐  -  

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
๒.๑ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก ๑,๐๐๐ -
๒.๒ การสะสมเขาสตัว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐ -
๒.๓ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  หนังสัตว์ ๑,๐๐๐  -  



๒ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

๒.๔ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ   จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  
หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน  ๆ  ของสตัว์ 

  -  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักรที่มีกําลงั  ๕  แรงม้าขึน้ไป ๕๐๐  -  
  ข.  โดยใช้เครือ่งจักรที่มีกําลงัตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา ๒๐๐  -  
  ค.  ไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐  -  

๒.๕ การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

 

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐  -  
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐  -  

๒.๖ การสะสมหรือล้างคร่ัง ๕๐๐  -  
 ๓.  กิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํ้าด่ืม  

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐  -  
๓.๒ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู   

ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  -  

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  -  

๓.๔ การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  -  

๓.๕ การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  -  

๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลติกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  -  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๕๐๐  -  
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐  -  

๓.๗ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เต้าฮวย  
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐  -  
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐  -  



๓ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ -
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือ  ภาชนะอ่ืนใด  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๒,๐๐๐ -
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอับ  ขนมเป๊ียะ  
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐ -
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -

๓.๑๑ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๕๐๐  -  

๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ   
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน

๓,๐๐๐  -  

๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ -
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ -
๓.๑๕ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบ้ีย  นํ้าส้มสายชู ๓,๐๐๐ -
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ -
๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ -
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค ๑,๐๐๐ -
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม ้ หรอืพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้น 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐  -  

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น  ๆ  ๓๐๐ -
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐ -
๓.๒๓ การผลิตบะหมี ่ มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน ๒๐๐ -
๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๕๐๐ -
๓.๒๕ การผลิตนํ้าแขง็  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
๑,๐๐๐  -  

๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ -
 
 
 



๔ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์

 ๔.  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 

 

๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐  -  
  ข.  เครือ่งจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐ -

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางต่าง  ๆ   

๑,๐๐๐  -  

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐  -  
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป ๑,๐๐๐ -
๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ชําระล้างต่าง  ๆ  ๑,๐๐๐ -

 ๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
๕.๑ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐ -
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐  -  

๕.๒ การผลิตแป้งมนัสําปะหลัง  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน  ๆ   ในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐  -  

๕.๓ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
  ก.  ใช้เครื่องจกัรไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  ข.  ใช้เครื่องจกัรเกินกว่า  ๑๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า ๑,๕๐๐  -  
  ค.  ใช้เครื่องจกัรเกินกว่า  ๔๑  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๕.๔ การผลิตยาสูบ  
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๒,๐๐๐  -  
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -

๕.๕ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๕.๖ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๒,๐๐๐  -  
๕.๗ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๕.๘ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ -

 



๕ 

 

ลําดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

 ๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ   
 

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐ -
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -

๖.๒ การหลอม  การหล่อ  การถลงุแร่หรือโลหะทุกชนิด  ๑,๐๐๐ -
๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการ 
ในลําดับที่  ๖.๑ 

๑,๐๐๐  -  

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน  ลาํดับที่  ๖.๑

๑,๐๐๐  -  

๖.๕ การขัด  การลา้งโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้น
กิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

 

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ข.  เครือ่งจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐ -

๖.๖ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๕,๐๐๐ -
 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล  

๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี  การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 

๑,๐๐๐  -  

๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ   
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเคร่ืองกล

๑,๐๐๐  -  

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

  

  ก.  การต่อประกอบเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เรือยนต์  รถยนต์  
เรือกลไฟ 

๒,๐๐๐  -  

  ข.  การซ่อมรถยนต์  เรือยนต์  เรือกลไฟ ๑,๐๐๐ -
  ค.  การซ่อมเครื่องจักร  เครื่องยนต์  จักรยานยนต์  สามล้อเครื่อง ๕๐๐ -
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๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๑,๔๐๐ -
๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี ๑,๐๐๐ -
๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง  -

  ก.  การปะเช่ือมยางโดยใช้เครื่องมือกล ๒,๐๐๐ 
  ข.  รถยนต์หรอืเคร่ืองจักรกลอ่ืน ๆ  ที่ใช้ล้อยาง ๑,๐๐๐ 
  ค.  จักยานยนต์  รถจักรยาน  ๒  ล้อ  และ  ๓  ล้อ ๕๐๐ 

๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๕๐๐ -
 ๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้  

๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ -
๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
 

  ก.  ด้วยแรงงานคน ๑,๐๐๐ -
  ข.  ด้วยเครื่องยนต์หรือเคร่ืองจักร  ไม่เกิน  ๒๕  แรงม้า ๒,๐๐๐ -
  ค.  ด้วยเครื่องยนต์หรือเคร่ืองจักรเกินกว่า  ๒๕  แรงม้าขึน้ไป ๓,๐๐๐ -

๘.๓ การประดิษฐ์ไม้หวาย  เป็นสิง่ของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น   
การทาสาร  เคลือบเงาสหีรือการแต่งสาํเร็จผลติภัณฑ์จากไม้  หรือหวาย

 

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แม่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐ -

๘.๔ การอบไม้ ๒,๐๐๐ -
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๘.๖ การประดิษฐ์สิง่ของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๑,๐๐๐ -
๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -
๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  

  ก.  ขายส่ง ๑,๐๐๐ -
  ข.  ขายปลีก ๕๐๐ -
 ๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด ๒,๕๐๐ -
๙.๒ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  -

  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง  ๑,๐๐๐ 
  ข.  เกินกว่า  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่ถึง  ๕๐  หอ้ง ๑,๕๐๐ 
  ค.  เกินกว่า  ๕๐  ห้อง  ขึ้นไป ๒,๕๐๐  



๗ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์

๙.๓ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก.  ไม่เกิน  ๑๐  ห้อง   
ข.  ต้ังแต่  ๑๑  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
ค.  ต้ังแต่  ๓๑  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
ง.  ต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 -  

๙.๔ การประกอบกิจการมหรสพ ๑,๐๐๐ 
๙.๕ การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมแีสง  หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐  -  

๙.๖ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๒๐๐  -  

๙.๗ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการให้อาหารท่ีมวัีตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้  บรกิารในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐  -  

๙.๘ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม ๑,๐๐๐ -
 ๑๐.  กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ  

๑๐.๑ การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรอืการทอผ้า
ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป

 

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
  ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน  ๑๐  ก่ีขึ้นไป ๕๐๐ -
  ค.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ -

๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น ๕๐๐ -
๑๐.๓ การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป ๕๐๐  
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน  ๆ  ๒๐๐ -
๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ -
๑๐.๘ การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิง่ทออ่ืน  ๆ  ๕๐๐ -

 ๑๑.  กิจการทีเ่ก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  

  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐ -
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
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๑๑.๒ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๗๐๐  -  
๑๑.๓ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

  ก.  ๑ -   ๓  ตัน ๑,๐๐๐  -  
  ข.  ๓ - ๕  ตัน ๑,๕๐๐  -  
  ค.  ๕  ตันขึ้นไป ๓,๐๐๐  -  

๑๑.๔ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐  -  
๑๑.๕ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง  ๆ   ๕๐๐  -  
๑๑.๖ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๕๐๐  -  
๑๑.๗ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  ทีม่ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 

หรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา   
กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ทอ่นํ้า  เป็นต้น 

๓,๐๐๐  -  

๑๑.๘ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐  -  
๑๑.๙ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐  -  
๑๑.๑๐ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐  -  

 ๑๒.  กิจการทีเ่ก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคม ี  
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์

หรือสารตัวทําละลาย 
๒,๐๐๐  -  

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๓,๐๐๐  -  
๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง  ๆ   
 

  ก.  จํานวนที่สะสมเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป ๓,๐๐๐  -  
  ข.  จํานวนที่สะสมต้ังแต่  ๑,๐๐๐  ลิตรแต่ไม่ถึง  ๕,๐๐๐  ลิตร ๒,๐๐๐  -  
  ค.  จํานวนที่สะสมตํ่ากว่า  ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐  -  

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก ๒,๐๐๐  -  
๑๒.๕ การพ่นสี    

  ก.  พ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ ๒,๐๐๐  -  
  ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ ๒,๕๐๐  -  

๑๒.๖ การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๕๐๐  -  

๑๒.๗ การโม่  การบดชัน ๒๐๐  -  
๑๒.๘ การผลิตสี  หรอืนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐  -  

 



๙ 

 

ลําดับที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐ -
๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๕๐๐  

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ -
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ๑,๐๐๐ -
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง ๑,๐๐๐ -
๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมอัีนเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๒,๐๐๐  -  

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ -
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะนําโรค 
๒,๐๐๐  -  

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ -
 ๑๓.  กิจการอ่ืน  ๆ    

๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน  ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ -
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐ -

๑๓.๒ การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

๕๐๐  -  

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐ -
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๕๐๐ -
๑๓.๕ การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรอืเหลือใช้  

  ก.  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน  ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ 
  ข.  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๒๐  ตารางวา  แต่ไมเ่กิน  ๕๐  ตารางวา ๓๐๐ 
  ค.  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๕๐  ตารางวา  แต่ไมเ่กิน  ๑๐๐  ตารางวา ๕๐๐ 
  ง.  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  ๑,๐๐๐ 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ 
๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ 
๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 
๑๓.๙ การก่อสร้าง

ก.  มีคนงานตํ่ากว่า  ๓๐  คน 
ข.  มีคนงานต้ังแต่  ๓๐  คนขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



 

 

 

        เขียนท่ี................................................ 

       วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.  ........... 

 ขาพเจา......................................อายุ...................ป  สัญชาต.ิ........................................................................ 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................................................

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........................................................เทศบาล/ตําบล............................

จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................................... 

       โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..............................................................ตารางเมตร 

 (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................................................. 

       .......................มีคนงาน.......................คน  ใชเครื่องจักรขนาด.....................................แรงมา 

 (  )  กิจการตลาด  ท่ีมีการจําหนาย...........................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

 (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท............................................ 

       ณ  บริเวณ................................................โดยวิธีการ................................................................ 

 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี.................................................................... 

   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.......................................... 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................. 

   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................. 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)............................พรอมยื่นคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

  ๓.๑)............................................................................................................................................. 

  ๓.๒)............................................................................................................................................ 

 ๔)............................................................................................................................................................. 

 ๕)........................................................................................................................................................... 

 

         (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

      (..............................................) 

   ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

     (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

      (..............................................) 

     ตําแหนง................................................ 

         วันท่ี........../........../....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

   (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

           (.............................................) 

   ตําแหนง................................................... 

   วันท่ี................../............................./............................. 



 
 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

   ประกอบกิจการ................................................................... 

เลมท่ี................/เลขท่ี...................../.................... 

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให

................................................................................................................................................................................... 

สัญชาติ.............ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ.................................... 

เขต...........................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท...................................................................... 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................ประเภท............................................................ 

ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี......................ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด.......................... 

หมายเลขโทรศัพท............................................... 

 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท  (.....................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี......................เลขท่ี......................ลงวันท่ี.................................................. 

 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชร 

 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

  (๔.๑).................................................................................................................... 

  (๔.๒)................................................................................................................... 

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี...........................เดอืน.......................พ.ศ.......................... 

 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.........................เดือน................................พ.ศ......................... 

.. 

   (ลงชื่อ)................................................................. 

    (............................................................) 

   ตําแหนง........................................................... 

           เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

            (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

          (มีตอดานหลัง) 



 
(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

        เขียนท่ี................................................................. 

     วันท่ี...................เดือน............................พ.ศ............................... 

 ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ................................................. 

อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................................ 

แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ..................................เทศบาล/อบต...................จังหวัด......................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประเภท...................................................................................................................................................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี.....................................เลขท่ี.................../................................................................................. 

ออกใหเม่ือวันท่ี..............................เดือน................................พ.ศ........................  ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

 ๓.๑)................................................................................. 

 ๓.๒)................................................................................ 

 ๔).............................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

      

     (ลงชื่อ)...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

             (................................................) 

      

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต 

(  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ........................ 

......................................................................... 

(ลงชื่อ).........................เจาพนักงานสาธารณสุข 

       (...............................................................) 

ตําแหนง...................................วันท่ี......../......../........ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(  )  อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  เพราะ...................... 

 

...................................................................................... 

(ลงชื่อ).................................................................... 

        (.............................................................) 

ตําแหนง...................................วันท่ี......../......../........ 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 



 
 

 

 

 

        เขียนท่ี..................................................... 

        วันท่ี.............เดือน...................พ.ศ................ 

 ขาพเจา.........................................................  อายุ...............................ป  สัญชาติ........................................ 

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................................... 

แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด............................................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต...............................................  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ขาพเจาไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการ............................................................................................ 

ประเภท..............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................................................... 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................... 

ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท................................... 

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี....................  เลขท่ี.............../..............ออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน.................พ.ศ................. 

 (๒)  ใบอนุญาต  ไดสูญหาย/ชํารุด  เม่ือวันท่ี..................เดอืน........................พ.ศ............................. 

 (๓)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารแลหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 (  )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

 (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

      (ลงชื่อ)..................................................... 

       (................................................) 

         ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบแทน 

มีใบอนญุาต.............................................. 



 
 

 

 

 

       ใบแทนใบอนุญาต 

     ประกอบกิจการ............................................ 

เลมท่ี..................เลขท่ี................./............. 

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...................................สญัชาติ.............................................................. 

อยูบานเลขท่ี......หมูท่ี........  ตาํบล.................อําเภอ.............จังหวัด................หมายเลขโทรศัพท............................ 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................ประเภท............................................................. 

ตั้งอยูเลขท่ี........หมูท่ี........  ตําบล...............อําเภอ...............จังหวัด...............หมายเลขโทรศัพท............................... 

 (๒)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓)  หากปรากฏในภายหลักวาการปกระกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 (๔.๑)  ........................................................................................ 

 (๔.๒)........................................................................................ 

 (๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดอืน..................พ.ศ............................ 

 (๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุเม่ือวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............................... 

 

     

 

      (ลงชื่อ)................................................... 

       (.................................................) 

      ตําแหนง................................................... 

                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถาน  ประกอบการ   

                  กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 
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