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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางและนายอําเภอเกษตรสมบูรณ์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางที่อยู่ภายใต้บังคับตามข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อประโยชน์อันมีมูลค่า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
“ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีอํานาจตามความใน
มาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการซึ่งกําหนดให้
ควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

๕.๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ 
 (๑)  การเพาะพันธ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
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 (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๕.๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 
 (๑) การฆ่าสัตว์  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ 

ขายในตลาด 
 (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
 (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
 (๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
 (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
 (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 
๕.๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ได้แก่ 
 (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  

น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
 (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดองจากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  

กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น 
 (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  

ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 
 (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
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 (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น   
เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
 (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
 (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
 (๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  น้ําส้มสายชู  

ข้าวหมัก  น้ําตาลเมา 
 (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
 (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
 (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารอาหารปรุงแต่งอาหาร 
 (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
 (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
 (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่อาหารแข็ง 
 (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
๕.๔ กิจการที่ เ ก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เค ร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด  ได้แก่ 
 (๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
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 (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้งสบู่ 
ที่ใช้กับร่างกาย 

 (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ   
๕.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  ได้แก่ 
 (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
 (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
 (๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
 (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
 (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย   
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
 (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
๕.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  ได้แก่ 
 (๑) การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะ

หรือแร่ 
 (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 

ในข้อ  ๕.๖  (๑) 
 (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ  

หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ข้อ  ๕.๖  (๑) 
 (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๕.๖  (๑) 
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 (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ในข้อ  ๕.๖  (๑) 

 (๖) การเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
๕.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ได้แก่ 
 (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
 (๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 
 (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   
 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
 (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
 (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
 (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
 (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 (๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า 
๕.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ  ได้แก่ 
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
 (๔) การอบไม้ 
 (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
 (๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน   
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๕.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ได้แก่ 
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 

ในข้อ  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
 (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   
 (๗) ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือเพลงตู้  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๕.๙  (๑) 
 (๑๐) การจัดให้มีการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก   
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  
หรือสิ่งแวดล้อม 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
๕.๑๐ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  ได้แก่ 
 (๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
 (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
 (๓) การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๖) การพิมพ์ผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 
 (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
๕.๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ได้แก่ 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๕.๑๑  (๒) 
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
 (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
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 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
 (๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 (๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ  ๕.๖  (๕) 
๕.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ  ได้แก่ 
 (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย 
 (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
 (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ   
 (๔) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
 (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ข้อ  ๕.๗  (๑)   
 (๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต 

ดอกไม้เพลิง 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 
 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 
 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๒) การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๙) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร   
 (๑๐) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือพาหะนําโรค 
 (๑๑) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 (๑๒) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่น ๆ  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม  และ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด  
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย 
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องแสงสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย 

เป็นสัดส่วน  และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีรางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  
เรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  ระบายได้สะดวก  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะ  
หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการที่ เ ก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือ 

ผึ่งสินค้าให้ได้สุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่เลี้ยงสัตว์  ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอและต้องจัด 

ให้ได้สุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการใดถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานท่ี  ต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
ข้อ ๒๐ ผู้ดําเนินกิจการต้องปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  
และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง   
หรือมลพิษทางความสั่นสะเทือน  หรือมลพิษทางอากาศ  หรือมลพิษทางน้ํา  หรือของเสียอันตราย   
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ
รําคาญ  หรือเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๒๔ ผู้ดําเนินกิจการต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธี
ประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ ๒๕ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ 
ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผู้ดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 
(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา 
ข้อ ๒๗ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ 
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือ 
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๗  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๗  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ถ้าประกอบกิจการค้าหลายประเภทที่มีความต่อเนื่องกันซึ่งกําหนดให้ควบคุมในขณะและสถานท่ีเดียวกัน  
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว   

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี 
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือ 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการน้ันถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๓๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านยาง 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลาย  มาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๕ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ์  และ
วิธีการเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  โดยประทับตรา 
สีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง  ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๐ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๔๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิษฐ  พลธรรม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

 



บัญชอีัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

เรื่อง  การควบคุมกจิการท่ีเปนอันตรายสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

๑ กจิการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว   
 ๑.๑ การเพาะพันธ เลี้ยง และอนุบาลสัตวทุกชนดิ   
 ๑.๑.๑ การเพาะพันธ เลี้ยง และอนุบาลสัตวบก   
 - จํานวนเกนิ  ๒๐ ตัว แตไมเกนิ  ๑๐๐  ตัว ๑๐๐  
 - จํานวนเกนิ  ๑๐๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐  
 ๑.๑.๒ การเพาะพันธ เลี้ยง และอนุบาลสัตวปก   
  - จํานวนเกนิ  ๑๐๐ ตัว  แตไมเกนิ  ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐  
  - จํานวนเกนิ  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๓๐๐  
 ๑.๑.๓ การเพาะพันธ เลี้ยง และอนุบาลสัตวน้ํา/สัตวครึ่งบก

ครึ่งน้ํา   
  

  - จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว แตไมเกนิ  ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐  
  - จํานวนเกนิ ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกนิ  ๑๐,๐๐๐ ตัว ๒๐๐  
  - จํานวนเกนิกวา ๑๐,๐๐๐  ตัว   ๓๐๐  
 ๑.๑.๔ การเพาะพันธ เลี้ยง และอนุบาลสัตวเลื้อยคลาน หรอื

แมลง 
  

  -สัตวเลื้อยคลาน จํานวนไมเกนิ ๑๐๐ ตัว ๑๐๐  
  -สัตวเลื้อยคลานจํานวนเกิน ๑๐๐ตัว แตไมเกนิ ๑,๐๐๐ตัว ๓๐๐  
  -สัตวเลื้อยคลาน จํานวนเกนิกวา ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ๕๐๐  
  - การเลี้ยงแมงหรอืแมลง ๑๐๐  
 
 
 
 

๒ 

๑.๒ การประกอบกจิการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรอืธุรกิจอื่นใด
อันมลีักษณะทํานองเดยีวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชม หรอืเพื่อ
ประโยชนของกิจการนั้น ทัง้นี้ จะมกีารเรยีกเก็บคาบรกิารไมวา
ทางตรงหรอืทางออมหรอืไมก็ตาม 
กจิการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ 
๒.๑ การฆาหรอืชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 
เรขาย หรือขายในตลาด  
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก และสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรอืช้ินสวนสัตวที่ยังมไิดแปรรูป 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

 

 



-๒- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น  หรือไขสัตว ๕๐๐  

 ๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรอืผลติภัณฑอื่น ๆ จากเปลอืก

กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรอืสวนอื่น ๆ ของสัตวดวย

การตม นึ่ง ตาก เผา หรอืกรรมวธิใีด ๆ ซึ่งมใิชเพื่อเปนอาหาร 

๕๐๐  

 ๒.๖ การผลติ โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรอืกระทําอื่นใด

ตอสัตวหรอืพืช หรอืสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรอืพืชเพื่อเปน

อาหารสัตวหรอืสวนประกอบของอาหารสัตว 

  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐  

 ๒.๗ การผลติ แปรรูป สะสม หรอืลางคร่ัง ๓๐๐  

๓ กจิกรรมเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด หรอื

การผลติเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน 

 

 

 

๒๐๐ 

 

 ๓.๑ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ น้ําพรกิแกง น้ําพริกปรุง

สําเร็จ เตาเจ้ียว น้ําจ้ิม หรอืซอสปรุงรสชนดิตาง ๆ 

 

 ๓.๒ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว 

ไดแก ปลารา ปลาเจา  กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า 

ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรอื

ผลติภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง 

๓.๓ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม 

จากผัก ผลไม หรอืพืชอยางอื่น 

๓.๔ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ อาหารจากพชืหรือสัตว

โดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน 

ปง ยาง เผา หรอืวธิอีื่นใด 

๓.๕ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุลูกช้ิน 

๓.๖ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว 

เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทยีม หรอืผลิตภัณฑ

อื่นๆ ที่คลายคลงึ 

๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีสปาเกตต ีพาสตา หรือ

ผลติภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง 

๒๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 



-๓- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๓.๘ การผลติ ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ  

ขนมอบอื่น ๆ  

๓.๙ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ น้ํานม หรอืผลติภัณฑจาก

น้ํานมสัตว 

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม 

ผลติภัณฑเนย ผลติภัณฑเนยเทยีม และผลติภัณฑเนยผสม 

๓.๑๑ การผลติไอศกรมี 

๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรอืแบงบรรจุกาแฟ 

๓.๑๓ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรอื

เครื่องดื่มชนดิผงอื่น ๆ 

๓.๑๔ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ เอทลิแอลกอฮอล สุรา 

เบยีร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

๓.๑๕ การผลติน้ํากลั่น น้ําบรโิภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย

อัตโนมัต ิ 

  - การผลติน้ํากลั่น น้ําบรโิภค 

  - น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัต ิ 

๓.๑๖ การผลติ สะสม แบงบรรจุ หรอืขนสงน้ําแข็ง 

๓.๑๗ การผลติ  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  

น้ําโซดา น้ําจากพชื ผัก ผลไม  เครื่องดื่มชนดิตาง ๆ  

บรรจุกระปอง ขวด หรอืภาชนะอื่นใด 

๓.๑๘ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง 

ขวด หรอืภาชนะอื่นใด 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุ ผงชูรส หรอืสารปรุงแตง

อาหาร 

๓.๒๐ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม 

๓.๒๑ การผลติ สะสม หรอืแบงบรรจุแบะแซ 

๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของ

กจิการหองเย็น 

๓.๒๓ การประกอบกจิการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๓๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 



-๔- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

๔ กจิการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณแพทย เครื่องสําอาง 

ผลติภัณฑทําความสะอาด 

  

 ๔.๑ การผลิต โม บด ผสม การบรรจุยา   

 - โดยใชเครื่องจักรไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๔.๒ การผลิต บรรจุยาสฟีน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น  

เครื่องสําอาง รวมทัง้สบูที่ใชกับรางกาย 

  

 - โดยใชเครื่องจักรไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๔.๓ การผลติ บรรจุสําลี  ผลติภัณฑจากสําลี   

 - โดยใชเครื่องจักรไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๔.๔ การผลติผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม

สําเร็จรูป 

  

 - โดยใชเครื่องจักรไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๔.๕ การผลติผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือ 

ผลติภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

  

 - โดยใชเครื่องจักรไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 

๕ 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป 

กจิการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

๕.๑ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุน้ํามันจากพชื 

๕.๒ การลาง อบ รม หรอืสะสมยางดบิ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 



-๕- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๕.๓ การผลติ หรอืแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปง

จากพชื หรอืแปงอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกัน 

๕.๔  การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรอืแบงบรรจุขาว

ดวยวธิใีด ๆ ก็ตาม 

๑,๐๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรตัง้แต  ๕ แรงมา  ไมเกนิ  ๒๕ แรงมา ๑๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๕ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๘๐๐  

 ๕.๕ การผลติยาสูบ   

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๕.๖ การขัด กะเทาะ หรอืบดเมล็ดพชื    

 - โดยใชเครื่องจักรตัง้แต ๕ แรงมา ไมเกนิ  ๒๕ แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๒๕ แรงมา ไมเกนิ  ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๘๐๐  

 ๕.๗ การผลิต สะสม หรอืแบงบรรจุปุยหรอืวัสดุที่นําไปทําปุย ๒๐๐  

 ๕.๘ การผลติเสนใยจากพชื   

 - โดยใชเครื่องจักรตัง้แต ๕ แรงมา  ไมเกนิ  ๒๕ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๕ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 

 

๖ 

๕.๙  การตาก สะสม ขนถายผลติผลของมันสําปะหลัง 

ขาวเปลอืก ออย ขาวโพด 

กจิการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรอืแร 

๖.๑ การผลติภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรอื

เครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรอืแร 

- โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป 

๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรอืหลอโลหะทุกชนดิ ยกเวน

กจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

- โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา หรอื ๑๕ กโิลวัตต 

๓๐๐ 

 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 



-๖- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๒๐  แรงมา หรอื ๑๕ กโิลวัตต  

ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา หรอื ๗๕ กโิลวัตต 

๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๑๐๐ แรงมา หรือ ๗๕ กโิลวัตต 

ขึ้นไป 

๑,๐๐๐  

 ๖.๓ การกลงึ เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รดี หรอือัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักร กาซ หรอืไฟฟา ยกเวนกจิการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖.๑ 

 

 

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา หรอื ๑๕ กโิลวัตต ๒๐๐  

 - โดยใชเครือ่งจักรเกนิกวา  ๒๐  แรงมา หรอื ๑๕ กโิลวัตต  

ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา หรอื ๗๕ กโิลวัตต 

๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๑๐๐ แรงมา หรือ ๗๕ กโิลวัตต 

ขึ้นไป 

๑,๐๐๐  

 ๖.๔ การเคลอืบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะส ี ดบีุก โครเมียม   

นกิเกลิ หรอืโลหะอื่นใด ยกเวนกจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๑,๕๐๐  

 ๖.๕  การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรอืสารเคมี ยกเวน

กจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

  

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๒๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป 

๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลอืก หรอืลางแร 

- โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา 

- โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๗ กจิการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรอืพนสารกันสนมิ

ยานยนต 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 

 

 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 



-๗- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๗.๒ การผลติยานยนต เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล 

ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรอือุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๖๐๐  

 ๗.๔ การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรอื

เครื่องกล ซึ่งมไีวบรกิารหรือจําหนาย และในการประกอบ

ธุรกจินัน้มกีารซอมหรอืปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรอื

เครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 

 

 ๗.๕ การลาง ขัดสี เคลอืบส ีหรอือัดฉดียานยนต ๕๐๐  

 ๗.๖ การผลติ สะสม จําหนาย ซอม หรอือัดแบตเตอรี่   

 - การผลติแบตเตอรี่   

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป 

- สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 
 

 ๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เช่ือมยางยานยนต หรอืตัง้ศูนย

ถวงลอ 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

 ๗.๘  การผลติ ซอม ประกอบ หรอือัดผาเบรก  ผาคลัตช 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตัง้แต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรอือุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

-สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 



-๘- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

๘ กจิการท่ีเกี่ยวกับไมหรอืกระดาษ   

 ๘,๑ การผลติไมขดีไฟ   

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา ๒๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๒๐ แรงมา ไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรอืตัดไมดวย

เครื่องจักร 

  

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐  แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๘.๓ การผลติ พน ทาสารเคลอืบเงา หรอืส ีแตงสําเร็จสิ่งของ

เครื่องใชหรอืผลติภัณฑจากไม หวาย ชานออย 

  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐  

 ๘.๔ การอบไม ๕๐๐  

 ๘.๕ การผลติ สะสม แบงบรรจุธูป   

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๘.๖ การผลติสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขยีน หรอืผลติภัณฑ 

อื่นใดดวยกระดาษ 

  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๘๐๐  

 ๘.๗ การผลติกระดาษชนดิตาง ๆ   

 - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา ๕๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา ๘๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๘.๘ การเผาถาน หรอืสะสมถาน ๓๐๐  



ลําดับ

ท่ี 

ประเภทของกจิการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

๙ กจิการท่ีเกี่ยวกับบรกิาร  

๒๐๐ 

 

 ๙.๑ การประกอบกจิการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบรกิาร

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

 ๙.๒ การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 

๙.๓ การประกอบกจิการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบรกิาร

ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 ๙.๔ การประกอบกจิการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร

เวนแตเปนการใหบรกิารที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรอืใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๓๐๐ 

 

 ๙.๕ การประกอบกจิการโรงแรม หรอืสถานที่พักที่มใิชโรงแรม

ที่จัดไวเพื่อใหบรกิารพักช่ัวคราวสําหรับคนเดนิทางหรือบุคคล

อื่นใดโดยมคีาตอบแทน หรือกจิการอื่นในทํานองเดยีวกัน 

  

 - มหีองพักไมเกนิ  ๑๐๐  หอง ๕๐๐  

 - มหีองพักเกนิกวา  ๑๐๐  หองขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๙.๖ การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรอื

หองแบงเชา หรอืกจิการอื่นในทํานองเดยีวกัน 

  

 - มหีองพักไมเกนิ  ๕๐ หอง ๓๐๐  

 - มหีองพักเกนิกวา ๕๐ หอง แตไมเกนิ ๑๐๐ หอง ๕๐๐  

 - มหีองพักเกนิกวา ๑๐๐ หองขึ้นไป ๑,๐๐๐  

 ๙.๗ การประกอบกจิการโรงมหรสพ ๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 ๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตร ีเตนรํา รําวง รองเง็ง       

ดสิโกเทก คาราโอเกะ หรอืตูเพลง หรอืการแสดงอื่น ๆ ใน

ทํานองเดยีวกัน 

 

 ๙.๙ การประกอบกจิการสระวายน้ํา หรอืกจิการอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบรกิารที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

 

 ๙.๑๐ การประกอบกจิการการเลนสเกต หรอืโรลเลอรเบลด  

หรอืการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดยีวกัน 

 

    

 

-๙- 



-๑๐- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๙.๑๑ การประกอบกจิการเสรมิสวย หรอืแตงผม เวนแต

กจิการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพ 

เวชกรรม 

๙.๑๒ การประกอบสถานที่ออกําลังกาย 

๑๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

 ๙.๑๓ การประกอบกจิการใหบรกิารควบคุมน้ําหนัก  ๕๐๐  

 ๙.๑๔ การประกอบกจิการสวนสนุก โบวลิ่ง ตูเกม   

 - กจิการสวนสนุก 

- โบวลิ่ง 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 - กจิการตูเกม   

     -มตีูไมเกนิ ๕ ตู ๒๐๐  

     -มตีูเกนิ ๕ ตู แตไมเกนิ  ๑๐ ตู ๕๐๐  

     -มตีูเกนิกวา  ๑๐ ตูขึ้นไป 

๙.๑๕ การประกอบกจิการใหบรกิารคอมพวิเตอร 

๘๐๐ 

๓๐๐ 

 

 ๙.๑๖ การประกอบกจิการสนามกอลฟ หรอืสนามฝกซอม

กอลฟ 

๓,๐๐๐  

 ๙.๑๗ การประกอบกจิการหองปฏบิัตกิารทางการแพทย 

การสาธารณสุข วทิยาศาสตร หรอืสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐  

 ๙.๑๘ การประกอบกจิการสักผิวหนัง หรอืเจาะสวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกาย 

๓๐๐  

 ๙.๑๙ การประกอบกจิการใหบรกิารเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน

ของผูรับบรกิาร 

๙.๒๐ การประกอบกจิการใหบรกิารดูแลผูสูงอายุที่บานของ

ผูรับบรกิาร 

๙.๒๑ การประกอบกจิการใหบรกิารสปา อาบน้ํา ตัดขน  

รับเลี้ยงหรอืรับฝากสัตวช่ัวคราว 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑๐ กจิการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ  

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 ๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรอืทอผา

ดวยกี่กระตุก  

 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรอืใยสังเคราะห  



-๑๑- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรอืสิ่งทออื่น ๆ  

ดวยเครื่องจักร 

๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรอืสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร  

๑๐.๖ การพมิพผา และสิ่งทออื่น ๆ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 

 ๑๐.๗ การซัก อบ รดี การอัดกลบีผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐  

 ๑๐.๘  การยอม ฟอก กัดสีผาหรอืสิ่งทออื่น ๆ ๒๐๐  

๑๑ กจิการท่ีเกี่ยวกับหิน ดนิ ทราย ซเีมนต หรอืวัตถุท่ี

คลายคลงึ 

  

 ๑๑.๑ การผลติภาชนะดนิเผา หรอืผลติภัณฑดนิเผา ๓๐๐  

 ๑๑.๒ การระเบดิ โม บด หรอืยอยหนิ ดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐  

 ๑๑.๓ การผลติสิ่งของเครื่องใชหรอืผลติภัณฑอื่น ๆ  

ดวยซเีมนต หรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

  

 - โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

 - โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๑.๔ การสะสม ผสมซเีมนต หนิ ดิน ทราย วัสดุกอสราง 

รวมทัง้การขุด ตัก ดูด โม บด หรอืยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวน

กจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒  

  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หนิ  กระจก  หรอืวัตถุที่

คลายคลงึ 

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรอืประดษิฐหนิเปนสิ่งของเครื่องใช หรอื

ผลติภัณฑตาง ๆ 

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดนิสอพอง หรอื

เผาหนิปูน 

๑๑.๘ การผลติผลติภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหนิเปนสวนประกอบ

หรอืสวนผสม  

๑๑.๙ การผลติ ตัด บดกระจก หรอืผลติภัณฑแกว 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 



-๑๒- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

๑๒ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลติภัณฑจากใยแกว 

๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก 

แกว หนิหรอืวัตถุอื่นใด ยกเวนกจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

กจิการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลยีม ปโตรเคม ีถานหิน ถานโคก 

และสารเคมตีาง ๆ  

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 ๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรอืขนสงกรด ดาง  

สารออกซไิดซ หรอืสารตัวทําละลาย 

 

 ๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรอืขนสงกาซ   

 - การผลติ  บรรจุกาซ ๑,๐๐๐  

 - การสะสม ขนสงกาซ    

     -สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ต่ํากวา  ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

     -สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐  

 ๑๒.๓ การผลติ สะสม กลั่น หรอืขนสงปโตรเลยีมหรือ 

ผลติภัณฑปโตรเลยีม 

  

 - การผลติ กลั่น ๑,๐๐๐  

 - การสะสม ขนสง 

   - จํานวนที่สะสมหรอืขนสงไมเกนิ  ๒๐๐ ลติร 

 

๑๐๐ 

 

    - จํานวนที่สะสมหรอืขนสงตัง้แต  ๒๐๑ - ๑,๐๐๐ ลติร ๕๐๐  

    - จํานวนที่สะสมหรอืขนสงตัง้แต ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลติร ๖๐๐  

   - จํานวนที่สะสมหรอืขนสงตัง้แต ๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ ลติร ๘๐๐  

   - จํานวนที่สะสมหรอืขนสงตัง้แต  ๓๐,๐๐๐ ลติรขึ้นไป 

๑๒.๔ การผลติ  การสะสม  การขนสง ถานหนิ ถานโคก 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร 

- สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกจิการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑ 

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรอืผลติภัณฑดวยยางเทยีม  

พลาสตกิ เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรอืวัตถุคลายคลงึ 

๑๒.๗ การโม สะสม หรอืบดชัน 

๑๒.๘ การผลติสี หรอืน้ํามันผสมสี 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 



ลําดับ

ท่ี 

ประเภทของกจิการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๑๒,๙ การผลติ ลางฟลมรูปถาย หรอืฟลมภาพยนตร 

- การผลติ 

- การลางฟลมรูปถาย 

- การลางฟลมภาพยนตร 

๑๒,๑๐ การเคลอืบ การชุบวัตถุดวยพลาสตกิ  เซลลูลอยด             

เบเกอรไลท หรอืวัตถุที่คลายคลงึ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 ๑๒.๑๑ การผลติพลาสตกิ เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรอืวัตถุที่

คลายคลงึ 

 

 ๑๒.๑๒ การผลติ หรอืบรรจุสารเคมดีับเพลงิ ๒,๐๐๐  

 ๑๒.๑๓ การผลติน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 ๑๒.๑๔ การผลติ สะสม ขนสงดอกไมเพลงิหรอืสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลติดอกไมเพลงิ 

 

 

 

 

 

๑๓ 

๑๒.๑๕  การผลติเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา 

๑๒.๑๖ การผลติ สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพชืหรอื

พาหะนําโรค 

๑๒.๑๗ การผลติ สะสม หรอืบรรจุกาว 

กจิการอื่น ๆ 

๑๓.๑ การพมิพหนังสอืหรือสิ่งพมิพอื่นที่มลีักษณะเดยีวกัน

ดวยเครื่องจักร 

  - โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๕  แรงมา 

  - โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๕  แรงมาขึ้นไป 

๑๓.๒ การผลติ ซอมเครื่องอเีลกโทรนกิส เครื่องไฟฟา 

อุปกรณอเีลกโทรนกิส อุปกรณไฟฟา 

- การผลติ 

  -โดยใชเครื่องจักร ไมเกนิ  ๒๐ แรงมา 

  -โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา ๒๐ แรงมา ไมเกนิ ๑๐๐ แรงมา 

  -โดยใชเครื่องจักรเกนิกวา  ๑๐๐  แรงมาขึ้นไป 

- การซอม 

   -สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร 

   -สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

-๑๓- 



-๑๔- 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกจิการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท / ป) 
หมายเหตุ 

 ๑๓.๓ การผลติเทยีนไข หรือวัตถุที่คลายคลงึ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พมิพเขยีว หรอืการถายเอกสาร 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรอืสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรอืเหลอืใช 

๑๓.๖ การประกอบกจิการโกดังสนิคา 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตํ่ากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

 - สถานที่ประกอบการมเีนื้อที่ตัง้แต  ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐  

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อ

นําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลติภัณฑใหม 

๓๐๐  

 ๑๓.๘ การพมิพ  เขยีน  พนส ี หรอืวัตถุอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช

สิ่งทอ 

๒๐๐  

 ๑๓.๙ การบรรจุหบีหอสนิคาโดยใชเครื่องจักร 

๑๓.๑๐ การใหบรหิารควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรอื

สัตวพาหะนําโรค 

๑๓.๑๑ การผลติสิ่งของ เครื่องใช หรอืผลติภัณฑจากยาง 

๑๓.๑๒ การผลติ สะสม หรอืขนสงไบโอดเีซลและเอทานอล 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ…………………                    แบบ อภ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

ประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

           เขยีนที่……………………….……………… 

 วันที่………….เดอืน…………….…………….พ.ศ………..…… 

เรยีน เจาพนักงานทองถิ่น 
 

 ขาพเจา………..…………………………………………อาย…ุ.………ป  สัญชาติ………..……..อยูบานเลขที่……..……. 

หมูที…่………ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล……………………..อําเภอ…………………………

จังหวัด………………………..……… รหัสไปรษณยี…………………….………….โทรศัพท………………………..……………… 

     ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือสถานที่ประกอบการ………………………………………………………..………………………………ตั้งอยูบานเลขที่………..….....

หมูที่...............ตรอก/ซอย……………...…………………ถนน………..………………………….ตําบล/แขวง……………….……………….

อําเภอ/เขต……………..……………….…จังหวัด…………………………โทรศัพท…………..………….…โทรสาร………………………….. 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบยีนบานของสถานที่ประกอบการ   

 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๓.๑.................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................... 

 ๔............................................................................................................................................. 

 ๕............................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 
 

    
      (ลงช่ือ)……………………………..…………………………… 

              (………………….……….………………………………) 

             ผูขออนุญาต 

 



-๒- 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 
 

 ๑)..................................................................................................................................... 

 ๒)..................................................................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

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

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

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

 

    (ลงช่ือ).........................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานยาง

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

คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 



แบบ อภ.๒ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี………...เลขท่ี…...…./…………….. 

 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ…………………….……………………………..อายุ........ป 

สัญชาต…ิ……..……เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.............................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่…………

ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................หมูที่………..……ตําบล/แขวง………………………………..…

อําเภอ/เขต…………….….…………...จังหวัด……………………..…โทรศัพท…………………………..โทรสาร.......................... 

  ขอ ๑ ประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..................................................

ลําดับที่...................คาธรรมเนียม...................................……….……..บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่………...……..

เลขที…่……..……….ลงวันที…่………เดอืน……………พ.ศ...............โดยใชช่ือสถานประกอบการวา................……… 

พื้นที่ประกอบการ............................................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร..................................แรงมา 

จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่…….…..…..หมูที่……...…..ตรอก/ซอย...................................

ถนน........................ตําบล................................. อําเภอ.........................………จังหวัด…………………..…………..

โทรศัพท……………………..….โทรสาร..................................   

  ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏบิัตติามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

   ๒.๑ .................................................................................................................... 

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

   ๒.๒..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถงึวนัที่..............เดอืน.......................พ.ศ......... 

ออกให ณ วันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......... 

 

 (ลงช่ือ)………………..………………….……………. 

              (……………………………………..………….) 

       เจาพนักงานทองถิ่น 



เลขท่ีรับ……….……………               แบบ อภ.๓ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  เขยีนที่……………………….……………………… 

 วันที่………….เดอืน…………….…………….พ.ศ……….. 

เรยีน เจาพนักงานทองถิ่น 

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

อยูบานเลขที่……..…….หมูที่…………ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล…………………………..

อําเภอ……………………………จังหวัด…………………..……รหัสไปรษณยี…………..………….โทรศัพท……………….…….……… 

ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภท…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

ช่ือสถานที่ประกอบการ………………………………………………………………………….……………….ตั้งอยูบานเลขที่………….....

หมูที่.............ตรอก/ซอย…….………………………………ถนน…………..…………………….ตําบล/แขวง……………….……………

อําเภอ/เขต…………….…..…………จังหวัด………………………………โทรศัพท…………………..…….โทรสาร………………..………… 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบยีนบานของสถานที่ประกอบการ   

 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๓.๑............................................................................................................................ .......... 

  ๓.๒....................................................................................................................................... 

 ๔............................................................................................................................................... 

 ๕............................................................................................................................................... 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 
 

    
      (ลงช่ือ)……………………………..…………………………… 

              (………………….……….………………………………) 

             ผูขออนุญาต 

 

 



การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 
 

 ๑)..................................................................................................................................... 

 ๒)..................................................................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

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

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

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

 

    (ลงช่ือ).........................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานยาง

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

คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

-๒- 



 

แบบ อภ.๔ 

คําขอท่ัวไป 

                     เขยีนที่.......................................................                

 วันที่............เดอืน...............................พ.ศ............... 
 

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

อยูบานเลขที่...........หมูที่………ตรอก/ซอย.......................ถนน...................….แขวง/ตําบล…….………………....

เขต/อําเภอ…….……….……..จังหวัด……………………......รหัสไปรษณยี….……………………โทรศัพท............................ 

จึงมคีวามประสงค    (  ) ขอโอนการดําเนนิกจิการ  ตัง้แตวันที่........................................ 

   ( ) ขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่  

หรอืเครื่องจักรของกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตัง้แตวันที่........................................................ 

 ( ) ขอบอกเลกิประกอบกจิการ ตัง้แตวันที่.................................... 

 ( ) อื่น ๆ ระบุ............................................................................... 

ประเภท…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

ของสถานประกอบกจิการ……………………………………………………....……………………………………………..……………….…. 

ตั้งอยูบานเลขที่…….….…หมูที่..........ตรอก/ซอย…….…..……………ถนน…………….………ตําบล/แขวง………………….…

อําเภอ/เขต………………............จังหวัด……………..…….…….โทรศัพท………………………โทรสาร................................. 

เนื่องจาก............................................................................................................................... 

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

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

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

พรอมนี้ไดแนบเอกสาร คอื..................................................................................................... 

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทุกประการ  

 

      (ลงช่ือ)…………………………………ผูขออนุญาต 

       (………………………..…….) 
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