
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  และนายอําเภอเมืองนครราชสีมา   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเกาะ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  
หรือการให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
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“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพ  การใช้น้ําเพื่อสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม  
ประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร  
โยคะและการทําสมาธิ  การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ  
หรือไม่ก็ได้  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
กิจการที่ควบคุม 

 
 

ข้อ ๗ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และต้อง
มีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง   
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การนึ่ง  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
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 (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  
หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 

 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น  

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจนี  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง  

ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑ์น้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ   
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทาํนองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ
ด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
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(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ยกเว้นเป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นใด  

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการ  (๙.๑)  
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อ ยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ให้อาหารที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้บริการ   
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซเีมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ   
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช ์ กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
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 (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอื่น ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
ข้อ ๘ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  

ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบใบอนุญาตที่แนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไป 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๗  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็น
การค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไป  เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ 
ที่ใช้ดําเนินการและต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ สถานที่ตั้งและโครงสร้างอาคารและการสุขาภิบาล 
   (๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนา  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญ 

   (๒) อาคาร  ได้ รับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๓) บันไดหนีไฟ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๔) ป้ายบอกทางฉุกเฉิน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๕) ไฟส่องฉุกเฉิน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๖) ระบบระบายอากาศ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๗) แสงสว่าง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๘) ห้องน้ํา  ห้องส้วม  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๙) การเก็บรวบรวมขยะ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑๐) มีการคัดแยกมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย 
   (๑๑) มีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค 
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   (๑๒) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  หรือผู้มาใช้บริการ  เป็นไปตามข้อกําหนด 
ด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานประกอบการค้าอาหาร  ตามโครงการรณรงค์ปรับปรุงสถานท่ี 
ปรุงประกอบ  จําหน่ายอาหาร 

   (๑๓) สถานประกอบการจัดวางสิ่ งของ  ปลอดภัย  รักษาความสะอาด   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑๔) สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

   (๑๕) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง 
   (๑๖) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
   (๑๗) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
   (๑๘) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษสั่นสะเทือน 
   (๑๙) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษของเสียอันตราย 
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้รับอนุญาตงดเว้นปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  ตามที่เห็นสมควรหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการแต่ละประเภท
ซึ่งได้ควบคุมนั้นก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของประชาชน 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการ
แต่ละประเภทซ่ึงได้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการรับจ้างแต่งผมหรือเสริมสวย  นอกจากจะปฏิบัติตามส่วนที่  ๑  แล้ว  
ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ด้วย 

ข้อ ๑๓ สถานที่รับจ้างแต่งผมหรือเสริมสวยต้องมีเคร่ืองมือเครื่องใช้ที่จําเป็น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองหมายสําหรับสถานท่ีทําด้วยไม้  แก้ว  หรือวัตถุที่ถาวรลักษณะที่เป็นทรงกระบอก

เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑๒  เซนติเมตร  ยาว  ๔๐  เซนติเมตร  ระบายหรือเคลือบด้วยสีแดงสลับขาวเป็นเกลียว 
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  ติดหรือตั้งไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจนหน้าสถานที่รับจ้างแต่งผม 
หรือเสริมสวย 

(๒) เก้าอี้นั่งหรือนอนที่ม่ันคงและสะอาดสําหรับผู้รับการแต่งผมนั่งหรือนอน 
(๓) ผ้าคลุมตัวสะอาดสําหรับคลุมตัวผู้รับการแต่งผม  กันผมเปรอะเป้ือน 
(๔) ผ้าสะอาดสําหรับพันคอเพื่อป้องกันมิให้ผ้าคลุมตัวสัมผัสต้นคอของผู้รับการแต่งผมหรือเสริมสวย 
(๕) ผ้าขนหนูสะอาดสําหรับเช็ดหน้า  เช็ดคอ  และเช็ดศีรษะของผู้รับการแต่งผมหรือเสริมสวย 
(๖) กรรไกร  มีดโกน  หวี  แปรง  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับการแต่งผมหรือเสริมสวย 
(๗) สบู่สําหรับโกนหนวด  สบู่หรือน้ํายาสระผมสําหรับฟอก  และน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เช่น   

ไลโซล  ๕  %  หรือเอทิลแอลกอฮอล์  ๗๐  % 
(๘) ห้ามประกอบกิจการใด ๆ  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับจ้างแต่งผมหรือเสริมสวย  ต้องแต่งกายและรักษาความสะอาด

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในขณะที่ทําการแต่งผม  ต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อย  ทั้งจะต้องสวมเสื้อคลุม 
ที่สะอาดหรือตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

(๒) เม่ือภายหลังทําการแต่งผมหรือเสริมสวยต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งเสียก่อน 
(๓) ในขณะทําการแต่งผมต้องมีผ้าสะอาดปิดปากและจมูก 
ข้อ ๑๕ ผู้รับอนุญาตรับจ้างแต่งผมหรือเสริมสวย  ต้องใช้เคร่ืองใช้ในการแต่งผมตามวิธี

ดังต่อไปนี้เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๑) ผ้าพันคอและผ้าขนหนูดังระบุไว้ในข้อ  ๑๓  (๔)  และ  (๕)  ผืนหนึ่ง ๆ  ให้ใช้กับผู้มารับ

การแต่งผมเพียงคร้ังเดียว  แล้วต้องนําไปซักฟอกให้สะอาดเสียก่อน  จึงจะนํามาใช้ได้อีก 
(๒) ให้ทําความสะอาดกรรไกร  มีดโกน  แปรงทาหนวดและผม  และหวีด้วยน้ํายาไลโซล  ๕  %  

หรือเอทิลแอลกอฮอล์  ๗๐%  ทุกคร้ังหลังจากได้ใช้แต่งผมให้แก่ผู้มารับการแต่งผมคนหนึ่งแล้วต้องเช็ด
ให้แห้งเก็บไว้ในที่สะอาดจึงนํามาใช้ได้อีก 

(๓) ต้องรักษาแปรงทําความสะอาดอยู่เสมอ  เม่ือใช้แปรงปัดผมให้แก่ผู้รับการแต่งผมหนึ่งคนแล้ว  
ต้องปัดเศษผมออกและทําความสะอาดทุกคร้ังไป 

ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตเป็นผู้ รับจ้างแต่งผมหรือเสริมสวย  ใช้เวชภัณฑ์ต่อไปนี้ 
ในการรับจ้างแต่งผม 

(๑) เวชภัณฑ์ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าได้ปรุงสารหนูหรือสารปรอท 
(๒) เวชภัณฑ์ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่า  เป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้ในการแต่งผม  

เพราะอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้มารับการแต่งผม 

หมวด  ๓ 
การขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๗  ต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๑๗  ต้องนําสําเนาหลักฐาน 
พร้อมรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรอื่น 
ที่ทางราชการออกให้ 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 
(๔) หลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๙ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอตาม   
ข้อ  ๑๗  และหลักฐานตามข้อ  ๑๘  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่ มีเหตุอันจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้ง 
การขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะเท่านั้น 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าเช่นนั้นต่อไป  จะต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต 

ผู้ใดประกอบการค้า  ซึ่งให้ควบคุมหลายประเภทในสถานท่ีเดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอื่น ๆ  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๒๒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาต  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต 
หรือวันที่มาย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ผู้ประกอบการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใด  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลา 
ในวรรคหน่ึง  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
จะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ 
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๔ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อตํารวจ  ในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  ในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๕ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง  ใช้คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  

ที่ออกใบแทน  พร้อมลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในใบแทนพร้อมลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน
และต้นขั้วหรือคู่ฉบับใบแทน 

บันทึกด้านหลังต้นขั้วหรือคู่ฉบับใบอนุญาตเดิม  สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และเล่มที่  เลขที่  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้ 
ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมเท่านั้น 

ข้อ ๒๖ ผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง   
ตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง 
ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่ง 
ให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและ
มีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้  
หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการค้า 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตาม 
บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตท่ีได้ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการใด  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้น
ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน  และเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วและผู้นั้นประสงค์จะดําเนินการต่อไป  
ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วัชรพล  จอนเกาะ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 



 
                                           แบบคาํขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
                        ประกอบกิจการ...................................................................... 
 
    เขียนที่........................................................... 
    วันที่........เดือน..........................พ.ศ............. 
 
 
     ๑.  ข้าพเจา้......................................................................................................อายุ..........ปี        สญัชาติ............. 
โดย..............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................ถนน.......................................................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................ผู้ขออนุญาต 
     ๒.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
        (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ) ของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือของ 
ผู้แทนนิติบุคคลและผูร้ับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
        (๒)  สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
        (๓)  หลกัฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 
        (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
        (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 
              ๕.๑)........................................................................................... 
              ๕.๒)........................................................................................... 
        (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
              ๖.๑).......................................................................................... 
              ๖.๒).......................................................................................... 
 
                ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
    (................................................................) 
 
 
 
 
 
     /มีต่อด้านหลัง… 

 
 คําขอเลขท่ี........../............... 
           (เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



            (ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต) 
 

                              แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
          (ลงช่ือ)........................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
  (....................................................) 
 
 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                             (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี......................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
                             (   )  เห็นสมควรไมอ่นุญาต  เพราะ....................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 (ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                          (.................................................) 
                    ตําแหน่ง............................................. 
         วันที่......./.........../......... 
 

                                        คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                             (ลงช่ือ)...........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                              (....................................................) 
                                     ตําแหน่ง.......................................................... 
                                             วันที่........../................./................... 
 



 
 
                       ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
      ใบรบัคาํขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่........................ได้รับเร่ือง เมื่อวันที่.......... เดือน......................................พ.ศ............................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 
                                              ไม่ครบ  คือ 
 ๑).................................................................................. 
 ๒).................................................................................. 
 ๓).................................................................................. 
 
 
 (ลงช่ือ)................................................... 
      (........................................................) 
 ตําแหน่ง..................................................... 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                 สว่นของผู้ขอรบัใบอนญุาต 
                                     ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
เลขที่........................ได้รับเร่ือง เมื่อวันที่.......... เดือน......................................พ.ศ............................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 
                                              ไม่ครบ  คือ 
 ๑).................................................................................. 
 ๒).................................................................................. 
 ๓).................................................................................. 
 
 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
 
                                                        (ลงช่ือ)................................................... 
      (........................................................) 
 ตําแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................... 

 
เล่มที่....... เลขที่........./............ 

            (๑)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..............................................................................สัญชาติ................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.............ซอย..................ถนน.............................................ตําบล.........................................
อําเภอ.........................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................     

             ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................. 
ต้ังอยู่เลขที่.............หมู่ที่..........ซอย....................ตําบล..................................อําเภอ..................................................... 
จังหวัด...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 
           เสียคา่ธรรมเนียมปีละ.............................................บาท(...............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่...................ลงวันที่............................................... 
           (๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
           (๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
           (๔)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
                 ๔.๑)............................................................................................. 
                 ๔.๒)............................................................................................. 
           (๕)  ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่........เดือน...............................พ.ศ..................... 
           (๖)  ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุ วันที่............เดือน...............................พ.ศ...................... 
 

  (ลงช่ือ) 

   (.................................................................) 
  ตําแหน่ง.................................................................... 
                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐ บาท 
            (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
       (มีต่อด้านหลัง) 

 



        (ด้านหลัง) 
 
 
 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน  
(ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
       เลม่ที ่       เลขที ่     วัน/เดือน/ปี  
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์

 ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
 - การเลี้ยงม้า โค กระบือ
     ก.  ไม่เกิน ๕ ตัว รายละ ๒๐
     ข.  ตั้งแต่ ๖ - ๑๐  ตัว รายละ ๕๐
     ค.  ตั้งแต่ ๑๑ ตัวข้ึนไป รายละ ๑๐๐
 - การเลี้ยงสุกร
     ก.  ไม่เกิน ๕   ตัว รายละ ๕๐
     ข.  ตั้งแต่  ๖ - ๒๐ ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.  ตั้งแต่ ๒๑- ๕๐ ตัว รายละ ๒๐๐
     ง.  ตั้งแต่  ๕๑  ตัว ข้ึนไป รายละ ๓๐๐
 - การเลี้ยงแพะ แกะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกัน
     ก.  ไม่เกิน ๕  ตัว รายละ ๕๐
     ข.  ตั้งแต่  ๖ - ๒๐ ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.  ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐  ตัว รายละ ๒๐๐
     ง.  ตั้งแต่ ๕๑  ตัวข้ึนไป รายละ ๓๐๐
 - การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่านหรือสัตว์ปีกอ่ืน (ยกเว้น การเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน)
     ก.  ไม่เกิน  ๕๐  ตัว รายละ ๕๐
     ข.  ตั้งแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.  ตั้งแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว  รายละ ๒๐๐
     ง.  ตั้งแต่  ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว รายละ ๓๐๐
     จ.  ตั้งแต่ ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป รายละ ๔๐๐
 - การเลี้ยงปลา
     ก.  ในพ้ืนท่ีบ่อเลี้ยงปลาตั้งแต่ ๑ งาน แต่ไม่ถึง ๒ งาน รายละ ๓๐
     ข.  ในพ้ืนท่ีบ่อเลี้ยงปลาตั้งแต่ ๒ งานแต่ไม่ถึง ๑ ไร่ รายละ ๔๐
     ค.  ในพ้ืนท่ีบ่อเลี้ยงปลาตั้งแต่ ๑ ไร่ แต่ไม่ถึง ๓ ไร่ รายละ ๕๐
     ง.  ในพ้ืนท่ีบ่อเลี้ยงปลาตั้งแต่ ๓ ไร่ ข้ึนไป รายละ ๑๐๐
  - การเลี้ยงกบ (ยกเว้น การเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 
     ก.  ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว รายละ ๕๐
     ข.  ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.  ตั้งแต่  ๑,๐๐๑ -๕,๐๐๐ ตัว รายละ ๒๐๐
     ง.  ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัว ข้ึนไป รายละ ๓๐๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
   - การเลี้ยงจระเข้  หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืน
     ก.   ตั้งแต่ ๑ - ๕ ตัว รายละ ๕๐
     ข.   ตั้งแต่ ๖ -๑๕ ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.   ตั้งแต่ ๑๖ - ๓๐ ตัว รายละ ๑๕๐
     ง.   ตั้งแต่  ๓๑  ตัวข้ึนไป รายละ ๒๐๐
  - การเลี้ยงแมลง
     ก.   ตั้งแต่ ๑-๕  บ่อ รายละ ๔๐
     ข.   ตั้งแต่ ๖-๑๐ บ่อ รายละ ๖๐
     ค.   ตั้งแต่ ๑๑ -๓๐ บ่อ รายละ ๘๐
     ง.   ตั้งแต่  ๓๑ บ่อข้ึนไป รายละ ๑๐๐
๑.๒  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม ( วัว แพะ หรือประเภทเดียวกัน)
     ก.   ไม่เกิน  ๕  ตัว รายละ ๕๐
     ข.   ตั้งแต่  ๖ -๒๐ ตัว รายละ ๑๐๐
     ค.   ตั้งแต่ ๒๑-  ๔๐  ตัว  รายละ ๒๐๐
     ง.   ตั้งแต่ ๔๑ ตัว ข้ึนไป รายละ ๓๐๐
๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  
ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม รายละ ๑๐,๐๐๐

๒ กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
     ก.  ไม่เกิน ๕๐ ตัว / วัน รายละ ๓๐๐
     ข.  ตั้งแต่ ๕๑ - ๒๐๐ ตวั / วัน รายละ ๕๐๐
     ค.  เกินกว่า  ๒๐๐ ตัว / วัน รายละ ๑,๐๐๐
 - การฆ่าสัตว์ปีก ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
     ก.   ไม่เกิน ๕๐ ตัว / วัน รายละ ๓๐๐
     ข.   ตั้งแต่ ๕๑ - ๒๐๐ ตัว / วัน รายละ ๕๐๐
     ค.   เกินกว่า  ๒๐๐ ตัว / วัน รายละ ๑,๐๐๐
๒.๒  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ท่ียังมิได้ฟอก รายละ ๑,๐๐๐
๒.๓  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป รายละ ๑,๐๐๐
๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ รายละ ๑,๐๐๐
๒.๕  การต้ม การน่ึง การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน    
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด รายละ ๑,๐๐๐

 -๒-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๒.๖  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์    
 เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์  
     ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐
     ข.  ใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
๒.๗  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือกระทํา   
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
     ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๒๐๐
     ข.  ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
๒.๘  การสะสมหรือการล้างครั่ง รายละ ๑,๐๐๐

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   
๓.๑  การผลิตเนย เนยเทียม รายละ ๓๐๐
๓.๒  การผลิตกระปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา   
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค  
ในครัวเรือน รายละ ๕๐๐
๓.๓  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ   
บริโภคในครัวเรือน รายละ ๓๐๐
๓.๔  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน รายละ ๕๐๐
๓.๕  การน่ึง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน รายละ ๑,๐๐๐
๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค  
ในครัวเรือน
     ก.   ผลิตน้อยกว่า ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน รายละ ๕๐๐
     ข.   ผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๕๐ กิโลกรัม/วัน รายละ ๗๐๐
     ค.   ผลิตตั้งแต่ ๒๕๑  กิโลกรัม/วัน  ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๓.๗  การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  
     ก.   การผลิตเส้นหม่ี ก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี รายละ ๕๐๐
     ข.   การทําขนมจีน รายละ ๒๐๐
     ค.   การทําเต้าหู้ เต้าฮวย รายละ ๒๐๐
๓.๘  การผลิตแบะแซ รายละ ๕๐๐
๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด รายละ ๑,๐๐๐

 -๓-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  
     ก.   ผลิตน้อยกว่า ๑๐๐  กิโลกรัม / วัน รายละ ๕๐๐
     ข.   ผลิตตั้งแต่ ๑๐๐  - ๒๕๐ กิโลกรัม / วัน รายละ ๑,๐๐๐
     ค.   ผลิตมากกว่า ๒๕๐  กิโลกรัม / วัน  ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๓.๑๑  การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต  
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน รายละ ๕๐๐
๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
๓.๑๓  การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
๓.๑๔  การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว  
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
๓.๑๕  การผลิต การแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๒,๐๐๐
๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ  
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
๓.๑๘  การผลิตผงชูรส รายละ ๒,๐๐๐
๓.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
๓.๒๐  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน รายละ ๕๐๐
๓.๒๑  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ รายละ ๕๐๐
๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน รายละ ๕๐๐
๓.๒๓  การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๒๐๐
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐

 -๔-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๓.๒๔  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร รายละ ๕๐๐
๓.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
        ก.   โดยใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๒  แรงม้า รายละ ๑,๐๐๐
        ข.   โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ ๒ - ๒๐  แรงม้า รายละ ๒,๐๐๐
        ค.   โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ ๒๑ - ๑๐๐  แรงม้า รายละ ๕,๐๐๐
        ง.   โดยใช้เครื่องจักร เกินกว่า ๑๐๐  แรงม้า ข้ึนไป รายละ ๑๐,๐๐๐
๓.๒๖  การเก็บ การถนอมอาหาร ด้วยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต่ ๕  แรงม้าข้ึนไป รายละ ๕๐๐

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง
๔.๑  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร ต้ังแต่ ๑-๕  แรงม้า รายละ ๑๐๐
      ค.  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า รายละ ๒๐๐
๔.๒.  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ รายละ ๑,๐๐๐
๔.๓.  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี รายละ ๑,๐๐๐
๔.๔.  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป รายละ ๑,๐๐๐
๔.๕.  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐

๕ กิจการเก่ียวการเกษตร
๕.๑.  การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
๕.๒.  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ รายละ ๑,๐๐๐
๕.๓.  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน รายละ ๑,๐๐๐
๕.๔.  การสีข้าว ด้วยเครื่องจักร
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕- ๑๐ แรงม้า รายละ ๕๐๐
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐   แรงม้า รายละ ๑,๐๐๐
       ค.  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ แรงม้าข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๕.๕.  การผลิตยาสูบ
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
๕.๖.  การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐

 -๕-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๕.๗.  การผลิต การสะสมปุ๋ย  
        ก.  การผลิตปุ๋ย รายละ ๑,๐๐๐
        ข.  การสะสมปุ๋ย
         - ต่ํากว่า ๕๐๐  กิโลกรัม รายละ ๓๐๐
         - ตั้งแต่ ๕๐๐ -๑,๐๐๐  กิโลกรัม รายละ ๕๐๐
         - ตั้งแต่ ๑,๐๐๑  กิโลกรัม ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๕.๘.  การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐
๕.๙.   การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง รายละ ๒,๐๐๐

๖ กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร่
๖.๑.  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ รายละ ๕๐๐
๖.๒.  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการใน ๖.๑ รายละ ๑,๐๐๐
๖.๓.  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ  
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการใน ๖.๑  
       ก. โรงงาน รายละ ๑,๐๐๐
       ข. ร้าน รายละ ๕๐๐
๖.๔.  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ   
ยกเว้น กิจการ ใน ๖.๑ รายละ ๑,๐๐๐
๖.๕.  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น   
กิจการใน ๖.๑ รายละ ๑,๐๐๐
๖.๖.  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ รายละ ๑๐,๐๐๐

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑.  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์   
       ก.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ไม่เกิน ๓๕  ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
       ข.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๓๖-๗๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๐๐๐
       ค.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๗๑-๑๐๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๕๐๐
       ง.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๑๐๑  ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๗.๒.  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์
ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
       ก.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ไม่เกิน ๓๕  ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
       ข.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๓๖-๗๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๐๐๐
       ค.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๗๑-๑๐๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๕๐๐
       ง.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๑๐๑  ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐

  -๖-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
       ก.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ไม่เกิน ๓๕  ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
       ข.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๓๖-๗๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๐๐๐
       ค.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๗๑-๑๐๐  ตารางเมตร รายละ ๑,๕๐๐
       ง.  มีพ้ืนท่ีบริการซ่อม / ปรับปรุง ตั้งแต่ ๑๐๑  ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๗.๔  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์   
       ก.  พ้ืนท่ีไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
       ข.  พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๗.๕  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  
       ก.  การผลิต รายละ ๑,๐๐๐
       ข.  การซ่อม รายละ ๕๐๐
       ค.  การอัดแบตเตอรี่ รายละ ๓๐๐
๗.๖  การปะ การเชื่อมยาง
       ก.  ยางรถจักรยาน ยางรถจักรยานยนต์ รายละ ๑๐๐
       ข.  ยางรถยนต์ รายละ ๓๐๐
๗.๗.  การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ รายละ ๕๐๐

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้
๘.๑.  การผลิตไม้ขีดไฟ รายละ ๒,๐๐๐
๘.๒.  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
      ก.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงม้า ข้ึนไป รายละ ๕๐๐
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร  ๑ -  ๕  แรงม้า  รายละ ๓๐๐
      ค.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  รายละ ๑๐๐
๘.๓.  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
      ก.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงม้า ข้ึนไป รายละ ๕๐๐
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร  ๑ -  ๕  แรงม้า  รายละ ๓๐๐
      ค.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   รายละ ๑๐๐
๘.๔  การอบไม้ รายละ ๕๐๐
๘.๕  การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐
๘.๖  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ รายละ ๒๐๐
๘.๗  การผลิตกระดาษต่างๆ รายละ ๑,๐๐๐
๘.๘  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน   รายละ ๕๐๐

  -๗-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๙ กิจการเก่ียวกับการบริการ  

๙.๑   การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ยกเว้น เป็นการให้บริการในสถาน  
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รายละ ๕๐๐
๙.๒   การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่ เป็นการให้บริการในสถาน  
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รายละ ๒,๐๐๐
๙.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รายละ ๒๐๐
๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
     ก.  ตั้งแต่ ๑ - ๒๐ ห้อง รายละ ๑,๐๐๐
     ข.  ตั้งแต่ ๒๑ - ๔๐ ห้อง รายละ ๒,๐๐๐
     ค.  ตั้งแต่ ๔๑ - ๘๐ ห้อง รายละ ๓,๐๐๐
     ง.  ตั้งแต่ ๘๑ -๑๐๐ ห้อง รายละ ๔,๐๐๐
     จ.  ตั้งแต่ ๑๐๑ ห้อง ข้ึนไป รายละ ๕,๐๐๐
๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งให้เช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
     ก.  มีจํานวนห้องเช่าตั้งแต่  ๑ - ๑๐  ห้อง รายละ ๓๐๐
     ข.  มีจํานวนห้องเช่าตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐  ห้อง รายละ ๕๐๐
     ค.  มีจํานวนห้องเช่าตั้งแต่  ๒๑ - ๕๐  ห้อง รายละ ๑,๐๐๐
     ง.  มีจํานวนห้องเช่าตั้งแต่  ๕๑  ห้อง ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
      ก. โรงภาพยนตร์ รายละ ๑,๕๐๐
      ข. โรงมหรสพท่ีไม่ใช่โรงภาพยนตร์ รายละ ๕๐๐
๙.๗  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นราํ รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
 การแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน รายละ ๒,๐๐๐
๙.๘  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน   
ยกเว้น กิจการใน ๙.๑ รายละ ๑,๐๐๐
๙.๙  การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่น 
อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน รายละ ๑,๐๐๐
๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่ กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
 กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม  
   - ร้านธรรมดา
     ก.  เก้าอ้ีตั้งแต่ ๑ - ๒ ตัว รายละ ๒๐๐
     ข.  เก้าอ้ีตั้งแต่ ๓ - ๕ ตัว รายละ ๓๐๐
     ค.  เก้าอ้ีตั้งแต่  ๖ ตัวข้ึนไป รายละ ๕๐๐

  -๘-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
  - ร้านปรับอากาศ
     ก.  เก้าอ้ีตั้งแต่ ๑ - ๒ ตัว รายละ ๓๐๐
     ข.  เก้าอ้ีตั้งแต่ ๓ - ๕ ตัว รายละ ๕๐๐
     ค.  เก้าอ้ีตั้งแต่  ๖ ตัวข้ึนไป รายละ ๗๐๐
๙.๑๑  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดย 
วิธีอ่ืนใด เว้นแต่ เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสถานพยาบาล รายละ ๒,๐๐๐
๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม   
     ก.  กิจการสวนสนุก รายละ ๑,๐๐๐
     ข.  กิจการตู้เกมไม่เกิน  ๑๐  ตู้ รายละ ๑๐๐
     ค.  กิจการตู้เกมเกิน  ๑๐  ตู้ รายละ ๓๐๐
๙.๑๓  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม รายละ ๒,๐๐๐

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ รายละ ๑,๐๐๐
๙.๑๕  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน รายละ ๑,๐๐๐
๙.๑๖  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน รายละ ๑,๐๐๐
๙.๑๗  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน รายละ ๑,๐๐๐

๑๐ กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ
๑๐.๑  การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ี
 กระตุก ตั้งแต่  ๕  ก่ีข้ึนไป   
          ก.  ด้วยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐
          ข.  ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป ถึง ๑๐ ก่ี รายละ ๒๐๐
          ค.  ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๑๑  ก่ี ข้ึนไป รายละ ๓๐๐
๑๐.๒   การสะสม ปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น รายละ ๑,๐๐๐
๑๐.๓   การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
          ก.  ไม่เกิน ๑๐  เครื่อง รายละ ๓๐๐
          ข.  ตั้งแต่ ๑๑ เครื่อง ข้ึนไป รายละ ๕๐๐
๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร
          ก.  ตั้งแต่ ๑ - ๑๐  เครื่อง รายละ ๓๐๐
          ข.  ตั้งแต่ ๑๑  เครื่อง ข้ึนไป รายละ ๕๐๐
๑๐.๕  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕  เครื่องข้ึนไป  
          ก.  ตั้งแต่  ๕  เครื่อง รายละ ๓๐๐
          ข.  ตั้งแต่  ๖ -๑๐  เครื่อง รายละ ๕๐๐
          ค.  ตั้งแต่ ๑๑  เครื่องข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐

  -๙-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๑๐.๖  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ รายละ ๓๐๐
๑๐.๗  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
          ก. จํานวน  ๑  เครื่อง  รายละ ๕๐๐
          ข. จํานวน  ๒ - ๕  เครื่อง รายละ ๗๐๐
          ค. จํานวน ตั้งแต่  ๖  เครื่อง ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๑๐.๘  การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ รายละ ๑๐๐

๑๑ กิจการเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๑๐๐
         ข. โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๓๐๐
๑๑.๒  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร รายละ ๒,๐๐๐
๑๑.๓  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ยกเว้น การผลิตเพ่ือใช้
ในครัวเรือน รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๔  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
         ก. โดยใช้พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  รายละ ๓๐๐
         ข. โดยใช้พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
         ค. โดยใช้พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน  
         ก. โดยใช้เครื่องจกัรไม่เกิน  ๕  แรงม้า รายละ ๓๐๐
         ข. โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๑๐ แรงม้า รายละ ๕๐๐
         ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงม้าข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๖  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งต่าง ๆ  
         ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า รายละ ๕๐๐
         ข. โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๑๐ แรงม้า รายละ ๑,๐๐๐
         ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงม้า ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๑๑.๗  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๘  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น   
ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๙   การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย รายละ ๑,๐๐๐
๑๑.๑๑  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว รายละ ๑,๐๐๐

๑๒ กิจการเก่ียวข้องกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ หรือสาร 
ตัวทําละลาย รายละ ๑,๐๐๐

  -๑๐-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  และการขนส่งก๊าช   
         ก. ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม รายละ ๒๐๐
         ข. ตั้งแต่ ๓๐๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม รายละ ๕๐๐
         ค. มากกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
         ก. คลังน้ํามัน รายละ ๓,๐๐๐
         ข. ปั๊มน้ํามัน รายละ ๒,๐๐๐
         ค. สถานท่ีสะสมเชื้อเพลิงอ่ืนๆ รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๔  การผลิต การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๕  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗.๑
         ก. โดยใช้พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร รายละ ๒๐๐
         ข. โดยใช้พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๕๐๐
๑๒.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก  
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๒๐๐
         ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า รายละ ๕๐๐
         ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๕ แรงม้าข้ึนไป รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๗  การโม่ การบดชัน  
         ก. โดยใช้เครื่องจักร รายละ ๑,๕๐๐
         ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร รายละ ๕๐๐
๑๒.๘  การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๙  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ รายละ ๕๐๐
๑๒.๑๐  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง รายละ ๕๐๐
๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแห้ง รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๔  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วน   
ประกอบผลิตดอกไม้เพลิง   
          ก. การผลิต  รายละ ๕,๐๐๐
          ข. การสะสม การขนส่ง การค้า รายละ ๓,๐๐๐
๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค รายละ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๗  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว รายละ ๑,๐๐๐

  -๑๑-



ท่ี รายการประกอบกิจการ รายละ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ

(บาท)
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ

๑๓.๑  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
         ก. เครื่องพิมพ์ไม่เกิน  ๒  แท่น รายละ ๑,๐๐๐
         ข. เครื่องพิมพ์   ๓ - ๕  แท่น รายละ ๒,๐๐๐
         ค. เครื่องพิมพ์เกินกว่า ๕  แท่น ข้ึนไป รายละ ๓,๐๐๐
๑๓.๒  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า รายละ ๕๐๐
๑๓.๓  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน รายละ ๓๐๐
๑๓.๔  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
         ก. ไม่เกิน  ๒   เครื่อง รายละ ๑๐๐
         ข. ตั้งแต่  ๓ - ๔  เครื่อง รายละ ๒๐๐
         ค. ตั้งแต่  ๕  เครื่อง ข้ึนไป รายละ ๓๐๐
๑๓.๕  การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
         ก. ใชพ้ื้นท่ีไม่เกิน ๕๐๐  ตารางเมตร รายละ ๕๐๐
         ข. ใช้พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๕๐๑  - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละ ๑,๐๐๐
         ค. ใช้พ้ืนท่ีมากกว่า ๑,๐๐๑  ตารางเมตร ข้ึนไป รายละ ๒,๐๐๐
๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินค้า รายละ ๑,๐๐๐
๑๓.๗  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว รายละ ๕๐๐
๑๓.๘  การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ รายละ ๕๐๐
๑๓.๙  การก่อสร้าง   
        -ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ รายละ ๕๐๐
๑๓.๑๐  กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ แพปลา รายละ ๑๐,๐๐๐

 -๑๒-


