
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

----------------------------------------- 

 

หลักการ 

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจ

ออกขอกําหนดทองถ่ิน  เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

เหตุผล 

 เพ่ือเปนการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  

กิจการท่ีเปนอันตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  จึงไดตราขอบัญญัตินี้ เพ่ือ

ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพภายในตําบลบานตาล  ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ เง่ือนไขตาง ๆ  

ตลอดจนคาธรรมเนียมไวใหสอดคลองกับสภาวการณ  สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปจจุบัน และเพ่ือ

ประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  และปลอดภัยตอสุขอนามัยของ

ประชาชน 

 

 

--------------------------- 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

---------------------- 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 
 

 อา ศัย อํ าน าจตามความ ใน มาตรา  ๗ ๑   แห งพ ระราชบัญ ญั ติ สภ าตํ าบ ลและองค ก าร 

บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบ  ๓๒  มาตรา 

๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   องคการบริหารสวนตําบลบาน

ตาล  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอบําเหน็จณรงค  จึงตรา

ขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลบานตาล  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไวหนาท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  ยกเวน

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้  

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศใหประชาชนทราบตามความ

ดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี ้

  “ราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

  “ขอกําหนดของทองถ่ิน”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงาน ซ่ึงได รับการแต งตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
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  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  ท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด  ซ่ึงเปน

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว

หรือท่ีอ่ืน  

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  

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

สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสีย

งาย  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ี

กําหนด  

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที 

ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสาํหรับการบรโิภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะ  ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  ซ่ึงผู

ซ้ือตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

  ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

      (๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

      (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม  

  ๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

       (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด 

       (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
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       (๓)  การสะสมเขาสัตวกระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  

       (๔)  การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว  

       (๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา 

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร  

       (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว  

       (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง  

  ๓.  กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย การ

ขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

       (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว 

น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  

       (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลา

เจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลาหรือ

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน  

       (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอ่ืน  

       (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม 

ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด  

       (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  

       (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุน

เสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน  

       (๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึง

กัน 

       (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  

       (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  

       (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม  

       (๑๑)  การผลิตไอศกรีม  

       (๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ  

       (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผลอ่ืน ๆ  

       (๑๔)  การผลิต   สะสม   หรือแบ งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล   สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู ขาวหมาก  น้ําตาลเมา  

       (๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  
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       (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง  

       (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก 

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

       (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  

       (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร  

       (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม  

       (๒๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ  

       (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

       (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  

       (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  

  ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด  

       (๑)  การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา 

       (๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบูท่ีใช

กับรางกาย  

       (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี  

       (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป  

       (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

       (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  

       (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ  

       (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน  

       (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม  

       (๕)  การผลิตยาสูบ  

       (๖)  การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช  

       (๗)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

       (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช  

       (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

       (๑)  การผลิตภาชนะเครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ  

หรือแร  

       (๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  

๖  (๑)  
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       (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือ

กาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)  

       (๔)  การเคลือบชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)  

       (๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  

(๑) 

       (๖)  การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร  

  ๗.  กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

       (๑)  การตอประกอบเคาะปะผุพนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต  

       (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

       (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล  

       (๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรงุยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย  

       (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต  

       (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่  

       (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ  

       (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ  

       (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ 

ยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา  

  ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  

       (๑)  การผลิตไมขีดไฟ  

       (๒)  การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดรองทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  

       (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย  

       (๔)  การอบไม  

       (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป  

       (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ  

       (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

       (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน  

  ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  

       (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
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       (๒)  การประกอบกิจการอาบอบนวด  

       (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  

๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

       (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

       (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

       (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

       (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  

       (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเพลง  ดิสโกเทค คาราโอเกะ

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

       (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

       (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน  

       (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

       (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  

       (๑๓)  การประกอบกิจการใหบรกิารควบคุมน้ําหนัก  

       (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม  

       (๑๕)  การประกอบกิจการใหบรกิารคอมพิวเตอร  

       (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ  

       (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือสิ่งแวดลอม  

       (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  

       (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  

       (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  

       (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว  

  ๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  

       (๑)  การปนดายกรอดายทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยก่ีกระตุก  

       (๒)  การสะสมปอปานฝายนุน  หรือในสังเคราะห  
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       (๓)  การปนฝายนุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  

       (๔)  การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร  

       (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร  

       (๖)  การพิมพผาและสิ่งทออ่ืน ๆ  

       (๗)  การซักอบรีดหรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

       (๘)  การยอมฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

  ๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

       (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

       (๒)  การระเบิดโมบด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร  

       (๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       (๔)  การสะสมผสมซีเมนตหินดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด 

หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)  

       (๕)  การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

       (๖)  การเลื่อยตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

       (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปนูขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน  

       (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหนิเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

       (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  

       (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย  

       (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว  

       (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)  

  ๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียมปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ  

       (๑)  การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย  

       (๒)  การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกาซ  

       (๓)  การผลิตสะสมกลั่น  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

       (๔)  การผลิตสะสมหรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก  

       (๕)  การพนสียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)  

       (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติกเซลลูลอยดเบเกอร

ไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

       (๗)  การโมสะสม  หรือบดชัน  

       (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

       (๙)  การผลิตลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  

       (๑๐)  การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
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       (๑๑)  การผลิตพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  

       (๑๒)  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  

       (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง  

       (๑๔)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง  

       (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  

       (๑๖)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

       (๑๗)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว  

  ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 

        (๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

        (๒)  การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือ

อุปกรณไฟฟา 

        (๓)  การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

        (๔)  การพิมพแบบพิมพเขียวหรือถายเอกสาร  

        (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  

        (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา  

        (๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน 

ผลิตภัณฑใหม  

        (๘)  การพิมพ  เขียน  พนส ี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  

        (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา  

        (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  

        (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโชค  

        (๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง  

        (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  

 ขอ  ๖  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ

ควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ี

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ.๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  (๔)  อ่ืน ๆ  
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 ขอ  ๗  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซ่ึงตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลนี้  ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไป

ตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้  

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม

คําแนะนําของสาธารณสุข  

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  ระบาย

น้ําไดสะดวก  

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือท่ีอยูอาศัย

ใกลเคียง  

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

  (๕)  เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  เพ่ือ

ปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกลิ่น  ไอเสีย  ความสะเทือน  ฝุน

ละออง  เขมา  เถาหรือสิ่งอ่ืนใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผู ท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาวผูขอรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยูอาศัย

ของสัตวนําโรค  

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ  

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้น

และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  ตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

  (๑๐)  สถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานท่ีเก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตาก  หรือผึ่งสินคาตามท่ีเจา

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

 ขอ  ๘  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวนตาม

ความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  ก็ใหออก

ใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ.๒  

 ขอ  ๙  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ

ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ   

 

 



11 
 
วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไม

สมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ี

จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  

 เจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล

ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ

ตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี  

 ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหา

วันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับใบอนุญาตและชําระ

คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์  

 ขอ  ๑๐  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการเง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้  

  (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตวันเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพท่ี

สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ  

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัยไมใหเปนแหลง

เพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําโรคอ่ืน ๆ  

  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยข้ึน  มีบันได

หนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑท่ีเปน  “อาหาร”  

  (๗)  กรณีท่ีผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปลี่ยนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติม

สถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน  

  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขา

ตรวจสอบสถานท่ีเครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก

เม่ือไดรับแจงใหทราบแลว  

  (๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  
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 ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลเทานั้น  

 ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไม

ตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ดวย  

 ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  

 กรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน

ครบจาํนวน  

 ขอ  ๑๓  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะระบุไว

ในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว

โดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๗  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหง

เดียว  

 ขอ  ๑๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

บานตาล  

 ขอ  ๑๕  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ  อภ.๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย

ถูกทําลายหรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขดังนี้  

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนข้ัวใบแทน  

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น  
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  (๕)  บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ีเลขท่ีปของใบแทนใบอนุญาต  

 ขอ  ๑๖  เม่ือผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหยื่นคํารองบอกเลิกกิจการตอเจา

พนักงานทองถ่ินตามแบบ  อภ.๔  

 ขอ  ๑๗  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามแบบ  อภ.๔  

 ขอ  ๑๘  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติดังตอไปนี้  

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๑  

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๒  

    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๓ 

    (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ   ใหใชแบบ  อภ.๔  

 ขอ  ๑๙  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออก

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตใน

เรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ

สั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจา

พนักงานสวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน  

 ขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  

    (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

 ขอ  ๒๑  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย

ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือ

วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี  

 ขอ  ๒๒  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
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 ขอ  ๒๓  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได  

 ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออก

กอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  

 ขอ ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และให

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 ประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  ขอบังคับนั้น  เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลบานตาลใหใชบังคับได 
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี            

 

     

                 (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 

 

 

เห็นชอบ  
 
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 
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อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง  

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนยีมตอป 

บาท สตางค 

 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสตัว   

๑ การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสตัวทุกชนิด    

 การเลี้ยงสัตวบก   

 ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ    

    (๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐ - 

    (๒)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว  ๔๐๐  - 

    (๓)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป ๖๐๐  - 

 ข.  การลี้ยงสุกร   

    (๑)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว  ๑๐๐  - 

    (๒)  การเลี้ยงสกุร  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว  ๓๐๐  - 

    (๓)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๔๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว  ๕๐๐  - 

    (๔)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ๑,๐๐๐  - 

    (๕)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว  ๓,๐๐๐  - 

    (๖)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ๕,๐๐๐  - 

    (๗)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป  ๗,๐๐๐  - 

 ค.  การเลี้ยงแกะ,  แพะ    

    (๑)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว  ๑๐๐  - 

    (๒)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตวั  ๑๕๐  - 

    (๓)  การเลี้ยงแกะ,  แพะ  เกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป  ๒๐๐  - 

 การเลี้ยงสัตวปก    

 ก.  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก    

       (๑)  การเลี้ยงหาน,  เปด, ไก  เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ๑,๐๐๐  - 

    (๒)  การเลี้ยงหาน, เปด, ไก  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว  ๓,๐๐๐  - 

    (๓)  การเลี้ยงหาน, เปด, ไก เกินกวา  ๕,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ๕,๐๐๐  - 

    (๔)  การเลี้ยงหาน,  เปด,  ไก  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป  ๗,๐๐๐  - 

 การเลี้ยงสัตวน้ํา    

 ก. การเลีย้งปลา, กุง    

    (๑) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑๐๐  ตร.ม.  

       แตไมเกิน  ๕๐๐  ตร.ม. 

 

๑๐๐ 

 

- 

  (๒) การเลีย้งปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา ๕๐๐  ตร.ม.  

      แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตร.ม.    

 

๒๐๐ 

 

- 

    (๓) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕,๐๐๐  ตร.ม.ข้ึนไป ๕๐๐ - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง    

 ก. การเลีย้งตะพาบนํ้า    

    (๑)  การเลี้ยงตะพาบนํ้า  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๒๕  ตร.ม.  

        แตไมเกิน  ๑๐๐  ตร.ม. 

 

๒๐๐ 

 

- 

    (๒)  การเลี้ยงตะพาบนํ้า  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๑๐๐  ตร.ม.  

        แตไมเกิน  ๕๐๐  ตร.ม. 

 

๔๐๐ 

 

- 

    (๓)  การเลี้ยงตะพาบนํ้า  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  ๕๐๐ ตร.ม. ข้ึนไป  ๖๐๐  - 

 ข. การเลี้ยงจระเข    

    (๑) การเลี้ยงจระเข เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ๕๐๐  - 

    (๒) การเลี้ยงจระเข เกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว  ๑,๐๐๐  - 

    (๓) การเลี้ยงจระเข เกินกวา ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว  ๒,๐๐๐  - 

    (๔) การเลี้ยงจระเข เกินกวา ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป  ๓,๐๐๐  - 

 ค. การเลีย้งนาก    

    (๑) การเลี้ยงนาก เกินกวา ๒ ตวั แตไมเกิน ๔ ตัว  ๔๐๐  - 

    (๒) การเลี้ยงนาก เกินกวา ๔ ตวั แตไมเกิน ๑๐ ตัว  ๘๐๐  - 

    (๓) การเลี้ยงนาก เกินกวา ๑๐ ตัว ข้ึนไป  ๑,๐๐๐  - 

 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม    

    (๑) การเลี้ยงสตัวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา ๖ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว  ๒๐๐  - 

    (๒) การเลี้ยงสตัวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว  ๔๐๐  - 

    (๓) การเลี้ยงสตัวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา ๔๐ ตัว ข้ึนไป  ๖๐๐  - 

    

 ๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ   

๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด   

 (๑) การฆาหาน เปด ไก    

     ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๑๐๐  - 

     ข. โดยใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว    

 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสตัว  ๕๐๐  - 

 ข. การสะสมหนังสัตว และขนสัตว  ๒๐๐  - 

๓ การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  ๒๐๐  - 

๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสตัว  ๕๐๐ - 

๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน

สัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม น่ึง ตาก เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเปน

อาหาร 

 

 

๕๐๐ 

 

 

- 
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๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจ ุสะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ สวนหน่ึง

สวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสตัวหรือสวนประกอบของอาหารสตัว 

 

 

๗๐๐ 

 

 

- 

๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง  ๕๐๐  - 

    

 ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืน น้ําด่ืม   

 ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

  

๑ การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจ ุนํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ้ิว นํ้าจิ้มหรือ

ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  

 (๑) การผลิตนํ้าพริกแกง  ๕๐๐  - 

 (๒) การผลิตนํ้าพริกเผา  ๕๐๐   

 (๓) การผลิตเตาเจีย้ว  ๑,๐๐๐  - 

 (๔) การผลิตซีอ้ิว  ๑,๐๐๐  - 

 (๕) การผลิตนํ้าจิม้ หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐  - 

๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา 

ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูด ูไตปลา 

หรือผลิตภณัฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 (๑) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม  ๕๐๐  - 

 (๒) การผลิตแหนม หม่ํา ไสกรอก  ๕๐๐  - 

 (๓) การผลิตกะป  ๕๐๐  - 

 (๔) การผลิตนํ้าปลา  ๑,๐๐๐  - 

 (๕) การผลิตหอยดอง  ๕๐๐  - 

 (๖) การผลิตนํ้าเคย  ๕๐๐  - 

 (๗) การผลิตนํ้าบูด ู ๕๐๐  - 

 (๘) การผลิตไตปลา  ๕๐๐  - 

๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุอาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  

๕๐๐  

- 

๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด น่ึง ตม ตุน เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 

 

๕๐๐ 

- 

๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกช้ิน  ๑,๐๐๐  - 

๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุเสนหมี ่ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

เน้ือสัตวเทียม หรือผลิตภณัฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
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 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๗ การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตตี ้พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน   

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ - 

๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุนํ้านม หรือผลิตภณัฑจากนํ้านมสัตว    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย    

 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม  ๑,๐๐๐  - 

๑๑ การผลิตไอศกรีม  ๑,๐๐๐  - 

๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   

๕๐๐  

 

- 

๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน    

 นํ้าสมสายชู ขาวหมาก นํ้าตาลเมา  ๒,๐๐๐ - 

๑๕ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมตั ิ ๑,๐๐๐  - 

๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจ ุหรือขนสงนํ้าแข็ง  ๑,๐๐๐  - 

๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผลไม ผัก 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุผงชูรส หรือสารปรุงแตอาหาร  ๒,๐๐๐  - 
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๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุนํ้าตาล นํ้าเช่ือม    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๒,๐๐๐  - 

๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  ๓๐๐  - 

๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสตัวนํ้า ท่ีไมใชเปนสวนหน่ึงของกิจการหองเยน็  ๕๐๐  - 

๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  ๑,๐๐๐  - 

๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครือ่งจักร  ๑,๐๐๐  - 

    

 ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เคร่ืองสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจยุา  ๑,๐๐๐  - 

๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง    

 รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย  ๑,๐๐๐  - 

๓ การผลิต บรรจุสาํล ีผลิตภัณฑจากสําล ี ๑,๐๐๐  - 

๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเรจ็รูป  ๑,๐๐๐  - 

๕ การผลิตผงซักฟอก สบู นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ    

 ทําความสะอาดตาง ๆ  ๑,๐๐๐  - 

    

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุนํ้ามันจากพืช  ๕๐๐  - 

๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  ๕๐๐  - 

๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรอืแปงอ่ืนๆ ในทํานอง

เดียวกัน 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม    

 (๑) ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๕ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) ใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๕ แรงมา แตไมเกิน ๔๐ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) ใชเครื่องจักรเกิน ๔๐ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๕ การผลิตยาสูบ  ๒,๐๐๐  - 

๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมลด็พืช  ๑,๐๐๐  - 

๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย    

 (๑) การสะสมปุย  ๕๐๐  - 

 (๒) การผลิตปุย  ๑,๐๐๐  - 

๘ การผลิตเสนใยจากพืช  ๑,๐๐๐  - 

๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย    

 ขาวโพดหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  ๗๐๐ - 
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 ๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครือ่งใชตาง ๆ    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๓๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๔) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    

 ใบอนุญาตใน ๖ (๑)    

 (๑) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด  ๑,๐๐๐  - 

 (๒) การถลุง  ๒,๐๐๐  - 

๓ การกลึง เจาะ เช่ือม ต ีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    

 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)    

 (๑) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) การต ีโดยใชแรงคน  ๓๐๐  - 

 (๔) การเช่ือม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา  ๕๐๐  - 

๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะส ีดีบุก โครเมยีม นิกเกิล    

 หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  ๑,๐๐๐  - 

๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคม ียกเวนกิจการท่ีไดรบั    

 ใบอนุญาตใน ๖ (๑)  ๑,๐๐๐  - 

๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร    

 (๑) การทําเหมืองแร  ๕,๐๐๐  - 

 (๒) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  ๒,๐๐๐  - 

    

 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   

๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผ ุพนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต    

 (๑) การตอ การประกอบยานยนต  ๓,๐๐๐  - 

 (๒) การเคาะ การปะผ ุการพนส ีการพนสารกันสนิมยานยนต  ๒,๐๐๐  - 

๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ๒,๐๐๐  - 

๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา    

 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต    

 เครื่องจักร หรือเครื่องกล    

 (๑) การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ๒,๐๐๐  - 

 (๒) การซอมรถจักรยานยนต  ๕๐๐  - 

 (๓) การปรับแตง ระบบปรบัอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    

 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครือ่งกล  ๒,๐๐๐  - 
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๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว    

 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอมหรือปรบัปรุง    

 ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย    

 (๑) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ๓,๐๐๐  - 

 (๒) รถจักรยานยนต  ๑,๐๐๐  - 

๕ การลาง ขัดส ีเคลือบส ีหรืออัดฉีดยานยนต  ๑,๐๐๐  - 

๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรอือัดแบตเตอรี ่ ๑,๐๐๐  - 

๗ การจําหนาย ซอม ปะ เช่ือมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  ๕๐๐  - 

๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  ๑,๐๐๐  - 

๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครือ่งจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    

 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครือ่งกลเกา  ๑,๐๐๐  - 

    

 ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกบัไมหรือกระดาษ   

๑ การผลิตไมขีดไฟ  ๑,๐๐๐  - 

๒ การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตดัไมดวยเครื่องจักร    

 (๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐  - 

 (๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือส ีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช    

 หรือผลิตภณัฑจากไม หวาย ชานออย    

 (๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา    

     แตไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๔ การอบไม  ๑,๐๐๐  - 

๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป  ๑,๐๐๐  - 

๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภณัฑอ่ืนใดดวยกระดาษ    

 (๑) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมา ข้ึนไป  ๑,๕๐๐  - 

๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๓,๐๐๐  - 

๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน    

 (๑) การเผาถาน  ๕๐๐  - 

 (๒) การสะสมถาน ไมเกิน ๒๐ กระสอบ  ๑๐๐  - 
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 (๓) การสะสมถาน เกินกวา ๒๐ กระสอบ ไมเกิน ๔๐ กระสอบ  ๒๐๐  - 

 (๔) การสะสมถาน เกินกวา ๔๐ กระสอบ ข้ึนไป  ๕๐๐  - 

    

 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน    

 สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ๕,๐๐๐  - 

๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ๔,๐๐๐  - 

๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ี    

 ไดรับอนุญาต ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ๒,๐๐๐ - 

๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เวนแตวาเปน    

 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล    

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ๕,๐๐๐  - 

๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    

 พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรอืบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน    

 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    

 (๑) ไมเกิน ๒๐ หอง  ๑,๐๐๐  - 

๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ    

 กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  ๑,๐๐๐  - 

๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ  ๑,๐๐๐  - 

๘ การจัดใหมมีหรสพ การแสดงดนตร ีเตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค    

 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  ๑,๐๐๐  - 

๙ การประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต    

 เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต ๙ (๑)  ๑,๐๐๐  - 

๑๐ การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ    

 ในทํานองเดียวกัน  ๒,๐๐๐  - 

๑๑ การประกอบกิจการเสรมิสวย หรอืแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ    

 ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ๒๐๐  - 

๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลัง  ๑,๐๐๐  - 

๑๓ การประกิจการใหบริการควบคมุนํ้าหนัก  ๑,๐๐๐  - 

๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  ๑,๐๐๐  - 

๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  ๑,๐๐๐  - 

๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ    

 (๑) ประกอบกิจการสนามกอลฟ  ๕,๐๐๐  - 

 (๒) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ  

 

 

๓,๐๐๐  - 
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๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางกาแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร    

 หรือสิ่งแวดลอม  ๑,๐๐๐  - 

๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาสวนหน่ึงสวนใดของรางกาย  ๕๐๐  - 

๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  ๕๐๐  - 

๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรบับริการ  ๕๐๐  - 

๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ    

 รับฝากสัตวช่ัวคราว  ๕๐๐  - 

 ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ   

๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก    

 (๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๒) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา ๒๐ แรงมา  ๒,๐๐๐  - 

 (๓) การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ี ถึง ๑๐ ก่ี  ๒๐๐  - 

 (๔) การทอผาดวยก่ีกระตุก เกินกวา ๑๐ ก่ี ข้ึนไป  ๓๐๐  - 

๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  ๕๐๐  - 

๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  ๒,๐๐๐  - 

๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    

 (๑) ตั้งแต ๕ เครื่อง ไมเกิน ๑๐ เครื่อง  ๓๐๐  - 

 (๒) เกินกวา ๑๐ เครื่อง ข้ึนไป  ๕๐๐  - 

๖ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐  - 

๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๘ การยอม ฟอก กัดสผีาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐  - 

 ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลติภณัฑดินเผา    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๓๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร  ๓,๐๐๐  - 

๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก    

 ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจกัร ยกเวนกิจการท่ีไดรบั    

 ใบอนุญาตใน ๑๑ (๑)    

 (๑) ไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน)  ๕๐๐  - 

 (๒) เกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป  ๑,๐๐๐  - 
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๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรอืกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภณัฑตาง ๆ  ๑,๐๐๐  - 

๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  ๑,๐๐๐  - 

๘ การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  ๒,๐๐๐  - 

๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลติภณัฑแกว  ๑,๐๐๐  - 

๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  ๑,๐๐๐  - 

๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลติภณัฑจากใยแกว  ๑,๐๐๐  - 

๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน    

 หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖ (๕)  ๑,๐๐๐  - 

    

 ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคม ีถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ   

๑ การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ    

 หรือสารตัวทําละลาย    

 (๑) การทํานํ้ากรด ดาง สารออกซไิดซ หรือสารตัวทําละลาย  ๒,๐๐๐  - 

 (๒) การบรรจ ุการสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซไิดซหรือ   

     สารตัวทําละลาย  ๑,๐๐๐ - 

๒ การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนสงกาซ   - 

 (๑) การผลิตกาซ  ๒,๐๐๐  - 

 (๒) การบรรจ ุการสะสมกาซ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) การบรรจ ุการสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

 (๔) ปมกาซ  ๔,๐๐๐  - 

 (๕) การขนสงกาซ  ๑,๐๐๐  - 

๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลติภณัฑปโตรเลียม    

 (๑) การผลิต กลั่น นํ้ามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  ๑๐,๐๐๐  - 

 (๒) การสะสมนํ้ามันปโตรเลียมหรอืผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ    

 ก. จํานวนสะสมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลติร  ๕๐๐  - 

 ข. จํานวนสะสมเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  ๑,๐๐๐  - 

 ค. จํานวนสะสมเกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

 ง. การขนสงนํ้ามันปโตรเลียมหรือผลิตภณัฑปโตรเลียมตาง ๆ  ๑,๐๐๐  - 

๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก    

 (๑) การผลิตถานหิน ถานโคก  ๑๐,๐๐๐  - 

 (๒) การสะสมถานหิน ถานโคก  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) การขนสงถานหิน ถานโคก  ๕๐๐  - 
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๕ การพนส ียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)    ๑,๐๐๐ - 

๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก    

 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (๑) ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๗ การโม สะสม หรือบดชัน    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๓๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

๘ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี ๒,๐๐๐  - 

๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร    

 (๑) ลางฟลมรูปถาย  ๕๐๐  - 

 (๒) ลางฟลมภาพยนต  ๒,๐๐๐  - 

 (๓) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต  ๕,๐๐๐  - 

๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลลูอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ  ๒,๐๐๐  - 

 ท่ีคลายคลึง    

๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ๕,๐๐๐  - 

๑๒ การผลิต หรือบรรจสุารเคมดีับเพลิง  ๒,๐๐๐  - 

๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแหง    

 (๑) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๕ แรงมา  ๕๐๐  - 

 (๒) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา ๒๐ แรงมา ข้ึนไป  ๒,๐๐๐  - 

๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ    

 ในการผลติดอกไมเพลิง  ๑,๐๐๐  - 

๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  ๑,๐๐๐  - 

๑๖ การผลิต สะสม บรรจ ุขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค    

 (๑) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 (๒) การผลิตโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

 (๓) การสะสม การบรรจ ุการขนสง  ๕๐๐  - 

๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    

 (๑) การผลิต  ๑,๐๐๐  - 

 (๒) การบรรจ ุการสะสม  ๑,๐๐๐  - 

    

 ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ   

๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดยีวกันดวยเครื่องจักร    

 (๑) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐  - 
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 (๒) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ แรงมา  ๑,๐๐๐  - 

 แตไมเกิน ๕ แรงมา    

 (๓) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมา ข้ึนไป  ๑,๕๐๐  - 

๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    

 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา    

 (๑) การผลิต  ๕,๐๐๐  - 

 (๒) การซอม  ๑,๐๐๐  - 

๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐  - 

 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐   

๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร    

 (๑) การพิมพแบบ พิมพเขียว  ๑,๐๐๐  - 

 (๒) การถายเอกสาร  ๕๐๐  - 

๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  ๒๐๐  - 

๖ การประกอบกิจการโกดงัสินคา  ๑,๐๐๐  - 

๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ    

 แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  ๓๐๐  - 

๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  ๕๐๐  - 

๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  ๑,๐๐๐  - 

๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐  - 

๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค  ๑,๐๐๐  - 

๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลติภัณฑจากยาง  ๑,๐๐๐  - 

๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  ๑,๐๐๐  - 

    

    

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

