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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ  
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้และนายอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ตั้งแต่วันถัดจาก   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซ่ึงขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดาํเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา่  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําให้
มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําให้ 
มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลคา่ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลาน  หรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  
พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เตา้หู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิด  ต่าง ๆ  

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่ว  บด  กาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ   
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 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  โลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่  การขนส่งหรือ

ขนถ่ายแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
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(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
 (๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
 (๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร ์ 

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทอต่าง  ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ   
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่อง จักร   การขุด  การตักดิน 

ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ   
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
 (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์   

หรือสารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง  ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
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 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง  ดินปืน  หรือวัตถุที่ใช้เพื่อทําหรือเพื่อการระเบิด 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  กําจัดพาหะนําโรค  

หรือสารกําจัดวัชพืช 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนงัสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชาํรุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๗ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตามประเภท 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน 
การออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้  ใบอนุญาตให้ใช้ได้
สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า  
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่ประกอบกิจการจะต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู่ทางระบายน้ํา
สาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียได้โดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะต้องไม่ทําให้เป็น 
ที่เดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

(๒) เม่ือเจ้าพนักงานเห็นว่า  ควรจะต้องมีบ่อน้ําพักน้ําโสโครกหรือบ่อดักไขมัน  เครื่องป้องกันกล่ิน  
เสียง  ความสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือส่ิงใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง   
ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๓) ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเป้ือนที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ 
(๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและต้องจัดสถานที่ให้สะอาด 

มิให้สกปรก  รกรุงรัง  อันอาจจะเป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค 
(๕) จะต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวันและเวลา 

ที่ขออนุญาต 
(๖) ถ้ามีความประสงค์จะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  เพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการจะต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๗) จะต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ  ๕  จะต้องยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามแบบที่ประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ  ๕  จะต้องนําหลักฐาน  ดังต่อไปนี้

แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการในกรณีที่มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ  จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือที่ดิน 
ให้ประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได้ 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๕) หลักฐานสําคัญอ่ืน ๆ  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกให้นํามาแสดง 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต  
พร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ  ๗  ทราบ  ภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๙  และหลักฐานตามข้อ  ๑๐  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจําเป็น 
แต่ละคร้ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น   
ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าประเภทใด  ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้านั้นต่อไป  จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนด  ภายใน
กําหนดสามสิบวันก่อนส้ินอายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๔ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  และผู้ต่ออายุใบอนุญาตตามในข้อ  ๑๓  จะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่
มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ผู้ประกอบกิจการการค้ารายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะต้อง
ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่ สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่จะได้บอกเลิก 
การดําเนินการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้า  จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย 
และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแตว่ันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  
โดยอนุโลมและให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าใด  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  
หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจส่ังให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้ได้รับคําส่ังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลา 
ที่กําหนด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  
และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ ๑๘ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกวา่จะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จําลอง  เมืองราช   
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 



 
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลบางใบไม้  

เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์  
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สตัว์เลื้อยคลานหรือแมลง                    

     (๑.๑.๑)  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
           ก.  จํานวน ต้ังแต่ ๕-๑๐  ตัว                                               
           ข.  จํานวน ต้ังแต่ ๑๑ - ๒๐  ตัว 
                ค.  จํานวน ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึน้ไป 
     (๑.๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 
           ก.  จํานวน ต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ตัว 
           ข.  จํานวน ต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  ตัว 
                ค.  จํานวน ต้ังแต่   ๒๑ - ๔๙  ตัว 
                ง.  จํานวน ต้ังแต่   ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
                จ.  จํานวน ต้ังแต่   ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
                ฉ.  จํานวน ต้ังแต่   ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 
                ช.  จํานวน ต้ังแต่   ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
     (๑.๑.๓)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
                ก. ต้ังแต่  ๕ - ๕๐  ตัว 
                ข. ต้ังแต่  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
                ค. ต้ังแต่  ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๑.๔)  การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
                ก. จํานวน ต้ังแต่   ๒๐ – ๑๐๐  ตัว 
                ข. จํานวน ต้ังแต่   ๑๐๑ – ๒๐๐  ตัว 
                ค. จํานวน  ต้ังแต่  ๒๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
                ง. จํานวน  ต้ังแต่  ๕๐๑  ตัวขึน้ไป 
     (๑.๑.๕)  การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
                ก. บ่อดิน ไร่ละ 
                ข. บ่อซีเมนต์หรอืกระชัง ตารางเมตรละ 
     (๑.๑.๖)  สัตว์เลื้อยคลาน 
     (๑.๑.๗)  แมลง 

  
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐ 
๒ 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๑.๒)  การเลีย้งสัตว์เพ่ือรีดเอานม  ตัวละ ๑๐ 
๒. กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์  
 (๒.๑)  การฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์) ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  

การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๑๕๐ 
 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก ๕๐๐ 
 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐ 
 (๒.๔)  การเคีย่วหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  หนังสัตว์ ๕๐๐ 

 
 
 



 
-๒- 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๒.๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น  
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด ๕๐๐ 

 (๒.๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
   (๒.๖.๑)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
   (๒.๖.๒)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   (๒.๖.๓)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๒.๗) การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม หรือ 
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 
   (๒.๗.๑)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 
   (๒.๗.๒)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   (๒.๗.๓)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า   

 
 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๒.๘)  การสะสมหรือล้างคร่ัง ๕๐๐ 
๓. กิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้าํด่ืม  
 (๓.๑)  การผลติเนย  เนยเทียม ๒๐๐ 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา  

เต้าเจ้ียว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 

๒๐๐ 
 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๒๐๐ 
 (๓.๔)  การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๒๐๐ 
 (๓.๕)  การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ 

พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๒๐๐ 
 (๓.๖)  การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภค  
ในครัวเรือน 
   (๓.๖.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๓.๖.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๓.๗)  การผลติเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เต้าฮวย 
   (๓.๗.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๓.๗.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๓.๘)  การผลติแบะแซ ๒๐๐ 
 (๓.๙)  การผลติอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 

   (๓.๙.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๓.๙.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 



 
-๓- 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
    (๓.๑๐.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
    (๓.๑๐.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 

 (๓.๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐ 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  นํ้าส้มสายชู ๑,๐๐๐ 
 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ 
 (๓.๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒๐๐ 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๒๐๐ 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มกักะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ๒๐๐ 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ 
 (๓.๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และ  

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 

๕๐๐ 
 (๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้า ขึ้นไป ๕๐๐ 

๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง 

 
 

 (๔.๑)  การผลติ  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
   (๔.๑.๑) เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
   (๔.๑.๒) เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
   (๔.๑.๓) เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า  

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 (๔.๒)  การผลติ  การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาํอางต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ 
 (๔.๓)  การผลติสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐ 
 (๔.๔)  การผลติผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 (๔.๕)  การผลติสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ 

๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 

   (๕.๑.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๕.๑.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 



 
-๔- 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 
 (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย 

เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 (๕.๔)  การสีขา้วด้วยเครื่องจักร 
   (๕.๔.๑)  ไม่เกิน  ๒๐  เกวียน 
   (๕.๔.๑)  เกิน  ๒๐  เกวียน 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

 (๕.๕)  การผลติยาสูบ 
   (๕.๕.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๕.๕.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๕.๗)  การผลติ  การสะสมปุ๋ย ๑,๐๐๐ 
 (๕.๘)  การผลติใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 

๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
 (๖.๑)  การผลติโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ  

   (๖.๑.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
   (๖.๑.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) ๑,๐๐๐ 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
 

๒๐๐ 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
 

๕๐๐ 
 (๖ .๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น  

กิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๕.๑)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
  (๖.๕.๒)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๑   แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
  (๖.๕.๓)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๑ แรงม้า   

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑,๐๐๐ 
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล  
 (๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นส ีการพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐ 
 (๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
 

๒,๐๐๐ 
  (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
  (๗.๓.๑)  จกัรยานยนต์ 
  (๗.๓.๒)  รถยนต์ 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 



 
-๕- 

ลําดับที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๗.๔)  การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ 
 (๗.๕)  การผลติ  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

        (๗.๕.๑)  การทําแบตเตอรี่นํ้าและแห้ง 
        (๗.๕.๒)  การอัด การซ่อมแบตเตอรี่ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 
        (๗.๖.๑)  รถยนต์ 
        (๗.๖.๒)  รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน รถที่มลี้อต้ังแต่สามล้อลงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๗.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๓๐๐ 
๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้  
 (๘.๑)  การผลติไม้ขีดไฟ ๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

(๘.๒)  การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๘.๒.๑)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
   (๘.๒.๒)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   (๘.๒.๓)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า   

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๘.๓)  การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (๘.๓.๑)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
   (๘.๓.๒)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   (๘.๓.๓)  เครือ่งจักรที่มีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๘.๔)  การอบไม้ ๑,๐๐๐ 
 (๘.๕)  การผลติธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๘.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ 
 (๘.๗)  การผลติกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ 
 (๘.๘)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 

   (๘.๘.๑)  ขายส่ง 
   (๘.๘.๒)  ขายปลีก 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
 (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ๕๐๐ 
 (๙.๒)  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๕๐๐ 
 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ 
 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน  

ในทํานองเดียวกัน 
 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ 
 (๙.๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ 
 



 
-๖- 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
 

๒,๐๐๐ 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

๒๐๐ 
 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาโภชนาการ

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่  
การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
 

๑,๐๐๐ 
 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๓,๐๐๐ 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
 

๒,๐๐๐ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๐๐๐ 
 (๙.๑๕) การสกัผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๒๐๐ 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ้่าน ๕๐๐ 

๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
 (๑๐ .๑)  การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า  

ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
     (๑๐.๑.๑)  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
     (๑๐.๑.๒)  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๑๑ ก่ีขึ้นไป 
     (๑๐.๑.๓)  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕-๑๐  ก่ี 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 (๑๐.๒)  การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ 
 (๑๐.๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ 
 (๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
 (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ  ๒๐๐ 
 (๑๐.๗)  การซกั การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสผีา้  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ 

๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง  
 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

     (๑๑.๑.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
     (๑๑.๑.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๑.๒)  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 (๑๑.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

     (๑๑.๔.๑)  ต้ังแต่  ๕  ตันขึ้นไป 
     (๑๑.๔.๒)  ต้ังแต่  ๓-๕  ตัน 
     (๑๑.๔.๓)  ต้ังแต่  ๑-๓  ตัน 

 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 



 
-๗- 

ลําดับที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

 (๑๑.๕) การเจยีระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
 (๑๑.๖) การเลือ่ย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  ๕๐๐ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ 
 (๑๑ .๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อนํ้า  
เป็นต้น 

 
 

๒๐๐ 
 (๑๑.๙)  การผลิตกระจก หรอืผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้วหรอืผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 

๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
 (๑๒ .๑ ) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
 

๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์  

ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
    (๑๒.๓.๑)  โดยใช้เครื่องจักร 
    (๑๒.๓.๒)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

  
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑) 

         (๑๒.๓.๑)  พ่นสีรถยนต์ 
         (๑๒.๓.๒)  พ่นสีสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 (๑๒ .๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
๕๐๐ 

 (๑๒.๗)  การโม่  การบดชัน ๒๐๐ 
 (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรอืฟิล์มภาพยนตร์ ๒๐๐ 
 (๑๒ .๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

๕๐๐ 
 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
 (๑๒.๑๓)  การผลิตนํ้าแข็งแหง้ ๒๐๐ 
 (๑๒ .๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 

๒,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ  

พาหะนําโรค 
 

๒,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ 

 
 



 

-๘- 

ลําดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อปี) 

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ   
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

    (๑๓.๑.๑) เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
    (๑๓.๑.๒) เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
    (๑๓.๑.๓) เครื่องจักรมีกําลังไม่เกิน  ๑  แรงม้า  

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
๑๐๐ 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

         (๑๓.๕.๑) พ้ืนที่วางวัตถุเกินกว่า ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป 
         (๑๓.๕.๒) พ้ืนที่วางวัตถุเกินกว่า  ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา 
         (๑๓.๕.๓) พ้ืนที่วางวัตถุเกินกว่า  ๒๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา 
         (๑๓.๕.๔) พ้ืนที่วางวัตถุเกินกว่า  ๒๐  ตารางวา   

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง ๕๐๐ 
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  ๔.๑)......................................................................................................................................... 
  ๔.๒)......................................................................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.............................. 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ.............................. 

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

ตําแหน่ง.......................................................... 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คําเตือน  
 (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
               ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

          (มีต่อด้านหลัง) 
 
 



 

 
-๒- 

 
 (ด้านหลัง) 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาต 

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

เขียนที่ …………………………………….…………………….. 
วันที่ ………..…. เดือน……………………….………..พ.ศ……………… 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………….……….อายุ………… ปี สัญชาติ …………..……….. 
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที ่…….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………..……………..……… 
แขวง/ตําบล ………………..… เขต/อําเภอ ……..……………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………………………... 
จังหวัด ………………………..........หมายเลขโทรศัพท ์……………………........................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ……………………………….. 
…………………………………………………………… ตามใบอนุญาต เล่มที ่……………….…. เลขที ่……………/…………………..… 
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………………..……… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ……………………………….. 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย ดังน้ี 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
   ๓.๑ .…………………………………………………………………………….…………………………………… 
   ๓.๒ ……………………………………………………………………………………………….…………………. 
  ๔) ..……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  ( )  เห็นสมควรอนุญาต 
  ( )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ
.................................................................................. 
........................................................................................
....... 
 
(ลงช่ือ) …………….………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        ( …………………………….. ) 
ตําแหน่ง ……………………..……………วันที่…../………/…….. 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

  (  ) อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
  (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ
........................................................................................... 
............................................................................................
............. 
 

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

ตําแหน่ง …………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................... 

 
เขียนที่....………………………………..……...…… 

วันที่ ………. เดือน………...……..พ.ศ. ………….… 
 ข้าพเจ้า…………………………...………..….………………………….... อายุ………..……….ปี สัญชาติ …………….….……. 
อยู่บ้านเลขที่…….……….. หมู่ที่…..……….. ตรอก/ซอย…………………………. ถนน ……………………………………...............
แขวง/ตําบล……………………….เขต/อําเภอ……………………....………… จังหวัด……………..….……………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ ……..……………….…………... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต................................................................................................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบการ................................................................................................ 
ประเภท.............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ….…………..……………......…ตารางเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่.……...…หมู่ที…่…....…. ตรอก/ซอย……………………..…..….………. ถนน……….……….…....………………. 
ตําบล……………….…อําเภอ…………………..…จังหวัด…….……………….หมายเลขโทรศัพท…์…….……….……...…..………… 
ตามใบอนุญาต เล่มที…่……. เลขที…่……/.….………..ออกให้เมื่อวันที่…..….…. เดือน……………… พ.ศ…………………….. 
 (๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่……....…เดือน………..……………. พ.ศ..………………….. 
 (๓) พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  ( ) สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  กรณีสูญหาย
หรือถูกทําลาย 
  ( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที.่.........เลขที.่............/................ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่…...............ตําบล......................................อําเภอ.................................................
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท.์............................. 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท........................................ 
ต้ังอยู่เลขที่………..……หมู่ที…่........ตําบล.....................อําเภอ...........................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท์................................... 
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในขอ้บัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้  เรื่อง  กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
      ๔.๑) ................................................................................................................................................ 
      ๔.๒) ............................................................................................................................................... 
 (๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 
 (๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .............................. 
 

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

                                             ตําแหน่ง............................................................... 
                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คําเตือน      (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ 
                     ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝนืมีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 

             (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องย่ืนคําขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ 


