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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

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

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน  เร่ือง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานตั้งแต่วันที่ได้ติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
(๑)  กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑.๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
 (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
 (๒.๖)  การผลิตเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์  

ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการกระทํา

อื่นใดต่อสัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘)  การสะสมหรือการล้างครั่ง   
(๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม   
 (๓.๒)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  

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

เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๕)  การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 

 (๓.๗)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 
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 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง   ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร   และ

เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔)  กิจการเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 
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 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
(๕)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย

เคร่ืองจักร 
 (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  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ 

ทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑)   
 (๖.๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การคัดแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗)  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม  ยานยนต์ 
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 (๗.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  
หรือจําหน่ายในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

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

ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักรหรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔)  การอบไม้ 
 (๘.๕)  การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
(๙)  กิจการเก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบอบนวด  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น

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

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเพื่อการค้า 
 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเว้นกิจการ

ใน  (๙.๑)   
 (๙.๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น  ๆ  ใน

ทํานองเดียวกันเพื่อการค้า 
 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้มี

อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีใด  ๆ  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  เกมคอมพิวเตอร์  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)   
 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 
 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 
 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 

(๑๐)  กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
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 (๑๐.๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองทอหรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก
ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 

 (๑๐.๒)  การสะสม  ปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
 (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 
 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการเก่ียวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๑.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทรายหรือวัตถุคล้ายคลึง 
 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุคล้ายคลึง 
 (๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลติภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒)  กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ

สารตัวทําละลาย 



 หน้า   ๑๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (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) 
 (๑๒.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์

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

คล้ายคลึง 
 (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  การขนส่ง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหนะนําโรค 
 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 
 (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๓.๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
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 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  ได้แก่  ขวดแก้ว  พลาสติก 
 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๑๓.๙)  การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐)  กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   
ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย   

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  
หรือสถานที่อื่น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุ
รําคาญของประชาชน   

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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(๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจําทุกวัน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  
ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่ มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ 
ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
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(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน 
ต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ  ๑๗  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานกําหนดไว้  พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานประกาศกําหนด   
ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ  ๒๐  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๑  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๓  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านพราน 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานกําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 



 หน้า   ๑๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๘  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวนัปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๙  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพรานเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วินัย  บุญศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  (๓  ประเภทกิจการ)  

 (๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

          (๑.๑.๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ   

                    (๑) จํานวน ๕ ตัว ถึง ๙ ตัว 

                    (๒) จํานวนตั้งแต ๑๐ ตัวข้ึนไป 

         (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร 

                   (๑) จํานวน ๑๕ ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว 

                   (๒) จํานวน ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว 

                   (๓) จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 

         (๑.๑.๓) การเลี้ยงหาน เปด ไก 

                   (๑) จํานวน ๖๐ ถึง ๑๐๐ ตัว 

                   (๒) จํานวน ๑๐๑ ถึง ๕๐๐ ตัว 

                   (๓) จํานวน ๕๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ ตัว 

                   (๔) จํานวน ๒,๐๐๑ ตัว ถึง ๕,๐๐๐ ตัว 

                   (๕) จํานวน ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

         (๑.๑.๔) การเลี้ยงสัตวน้ําปลากระชัง สัตวเลื้อยคลานบอหรือกระชัง 

         (๑.๑.๕) การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

 (๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  ไดแก การเลี้ยงมา  โค  กระบือ ตัวละ ๑๐ 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  (๘  ประเภทกิจการ)  

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

๑๕๐ 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๕๐๐ 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 

 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

๕๐๐ 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 

(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

         (๒.๖.๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 

         (๒.๖.๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา 

         (๒.๖.๓) ไมใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปน

อาหารสัตว 

         (๒.๗.๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 

         (๒.๗.๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา 

         (๒.๗.๓) ไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง ๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม (๒๖  ประเภทกิจการ)  

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

๒๐๐ 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร  

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย  ในตลาด  

และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

         (๓.๖.๑) โดยใชเครื่องจักร 

         (๓.๖.๒) โดยไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 (๓.๗) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 

         (๓.๗.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

         (๓.๗.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 

-๒-



-๓- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

          (๓.๙.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
          (๓.๙.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

          (๓.๑๐.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
          (๓.๑๐.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิด

ตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

 
 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครัวเรือน) ๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐ 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 

 
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา
ข้ึนไป 

๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   
ผลิตภัณฑชําระลาง (๕  ประเภทกิจการ) 

 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

        (๔.๑.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 
        (๔.๑.๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
        (๔.๑.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 

 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  (๙  ประเภทกิจการ)  

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

        (๕.๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

        (๕.๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

        (๕.๔.๑) ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        (๕.๔.๒) เกิน ๒๐ แรงมา 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

        (๕.๕.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

        (๕.๕.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐ 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  (๖ ประเภทกิจการ)  

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช

ตาง ๆ  

        (๖.๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

        (๖.๑.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน (๖.๑) ๑,๐๐๐ 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๒๐๐ 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๕๐๐ 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน

กิจการใน (๖.๑) 

 

 

 

-๔- 



-๕- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

         (๖.๕.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 

        (๖.๕.๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

        (๖.๕.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  (๗ ประเภทกิจการ)  

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

๕๐๐ 

 

 (๗.๒) การตั้งศูนย  ถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ 

 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุง

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

         (๗.๓.๑) จักรยานยนต 

         (๗.๓.๒) รถยนต 

 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ 

 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐ 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  (๘  ประเภทกิจการ)  

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

         (๘.๒.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 

         (๘.๒.๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

         (๘.๒.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย ไดแก  พ้ืนท่ี 

ไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

         (๘.๓.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป 

         (๘.๓.๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 

         (๘.๓.๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 (๘.๔) การอบไม ๑,๐๐๐ 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 



 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทกิจการ/รายการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐ 

 

(๘.๘) การเผาถานหรือสะสมถาน 

          (๘.๘.๑) ขายสง 

           (๘.๘.๒) ขายปลีก 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  (๑๔  ประเภทกิจการ)  

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

         (๙.๑.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 

         (๙.๑.๒) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 

                    (๑) เตียงนวดไมเกิน  ๑๐  เตียง 

                    (๒) เตียงนวดเกิน  ๑๐  เตียง  แตไมเกิน  ๒๐  เตียง 

                    (๓) เตียงนวดเกิน  ๒๐  เตียง  แตไมเกิน  ๓๐  เตยีง 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน (๙.๑) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๓,๐๐๐ 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร    ยกเวน

กิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

         (๙.๓.๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

         (๙.๓.๒) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

         (๙.๓.๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

         (๙.๔.๑) หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

         (๙.๔.๒) หองพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

         (๙.๔.๓) หองพักเกิน  ๕๐  หอง 

 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก บานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

         (๙.๕.๑) หองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 

         (๙.๕.๒) หองพักเกิน ๑๑ หอง แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

         (๙.๕.๓) หองพักเกิน ๒๑ หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 

         (๙.๕.๕) หองพัก  ๓๑  หองข้ึนไป         

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน (๙.๑) 

๑,๐๐๐ 

-๖- 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตรา 

คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธี

อ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  เกมคอมพิวเตอร 

          (๙.๑๒.๑) สวนสนุก 

          (๙.๑๒.๒) ตูเกม เกมคอมพิวเตอร รานอินเทอรเน็ต 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  (๘  ประเภทกิจการ)  

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

          (๑๐.๑.๑) การทอดวยเครื่องจักร 

          (๑๐.๑.๒) การทอดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป 

          (๑๐.๑.๓) การทอดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕-๑๐ ก่ี 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๕๐๐ 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

          (๑๐.๓.๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

          (๑๐.๓.๒) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

          (๑๐.๓.๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ 

          (๑๐.๖.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

          (๑๐.๖.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

          (๑๐.๘.๑) โดยไมใชเครื่องจักร 

          (๑๐.๘.๒) โดยใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

-๗- 



-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตราคา 

ธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง (๑๑  ประเภท

กิจการ)       
 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๕๐๐ 

 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

          (๑๑.๔.๑) ๑ - ๓ ตัน 

          (๑๑.๔.๒) ๓ - ๕ ตัน 

          (๑๑.๔.๓) ๕ ตันขันไป 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน    ทอน้ํา  

เปนตน 

๒๐๐ 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 

 (๑๐.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑๐,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  (๑๗  ประเภทกิจการ)  

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐ 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ หรือแกส ๕๐๐ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสง  น้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 

          (๑๒.๓.๑) แบบไมใชเครื่องจักร 

          (๑๒.๓.๒) แบบใชเครื่องจักร 

 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๕๐๐ 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน (๗.๑) 

          (๑๒.๕.๑) พนสีรถยนต 

          (๑๒.๕.๒) พนสีสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 (๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตราคา 

ธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน ๒๐๐ 

 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร       ๒๐๐ 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็ง  

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 

๕๐๐ 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 

๓๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  (๑๐  ประเภทกิจการ)  

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

        (๑๓.๑.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมา ๕ แรงมาข้ึนไป 

        (๑๓.๑.๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน  

๕  แรงมา 

        (๑๓.๑.๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 (๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช เชน ขวดแกว 

พลาสติก 

        (๑๓.๕.๑) พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐ ตารางวา 

        (๑๓.๕.๒) พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐ ตารางวา แตไมเกิน ๕๐ ตารางวา 

        (๑๓.๕.๓) พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐ ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา 

        (๑๓.๕.๔) พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐ ตารางวาข้ึนไป 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐ 

 

-๙- 



ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

อัตราคา 

ธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ 

 (๑๓.๙) การกอสรางท่ีมีแรงงานตั้งแต ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ บาท ๕๐๐ 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๓๐๐ 

 

-๑๐- 


