
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561 
 

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

หลักการ 
 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา  32 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจ
ออกข้อก าหนทท้องถิ่น เพ่ือก ากับทูแลการประกอบกิจการ ให้ท าเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  

 
เหตุผล 

 

เพ่ือเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงไท้ตราข้อบัญญัตินี้ เพ่ือควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในต าบลทับพริก ซ่ึงไท้ก าหนทหลักเกณฑ์  วิธีการ เง่ือนไขต่างๆ ตลอทจน
ค่าธรรมเนียมไว้ให้สอทคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมและก ากับทูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอทภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน 
 
 

--------------------------- 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  2561 
---------------------- 

 โทยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ว่าท้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 อาศัยอ า นา จตามความในมา ตร า  71  แห่ งพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์กา ร  
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบ 32  มาตรา 54  มาตรา  
55  มาตรา   58  มา ตร า  63  มาตรา  65  แห่ งพร ะรา ชบัญ ญั ติกา รสาธารณสุข   พ.ศ.  2535   
อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัทสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558   องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โทย
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกและนายอ าเภออรัญประเทศ  จึงตราข้อบัญญัติไว้
ทังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  เรื่อง  กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2561” 
 ข้อ  2   ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตต าบลทับพริก  นับแต่วันถัทจากวันที่ไท้ประกาศไว้โทย
เปิทเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกแล้วสามสิบวัน 

ข้อ  3  บรรทาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใทในส่วนที่ไท้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซ่ึงขัทหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  

“ข้อก าหนดของท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่าเจ้าพนักงานซ่ึงไท้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ  

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
“ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ที่ไท้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใท ซ่ึงเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระทาษ เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอทถึงสิ่งอ่ืนใทที่เก็บกวาทจากถนน ตลาท ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรไท้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยไท้  
“ตลาด” หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัทไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท

สัตว ์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสท ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนท้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัทไว้ส าหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่
ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภททังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนท  
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“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร  สถานที่ หรือบริเวณใทๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัทไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคไท้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโทยจัทให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม  

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใทๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัทไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสทหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใท ซ่ึงผู้ซ้ือต้อง
น าไปท าประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  

ข้อ ๕  ให้กิจการประเภทต่างๆทังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558  

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์  
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิท  
(2) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใทอันมีลักษณะท านองเทียวกัน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าทูหรือค่าบริการ  ในทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม  

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารเร่ขายหรือขายในตลาท  
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
(๓) การสะสมเขาสัตว์กระทูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ท่ียังมิไท้แปรรูป  
(๔) การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว์  
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระทอง กระทูก เขา  หนัง 

ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ท้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใทๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  
(๖) การผลิต โม่ ปั่น บท ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใทต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน

หนึ่งส่วนใทของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องด่ืมน้ าด่ืมยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิทต่างๆ  

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง จากสัตว์ ไท้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า  ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยทอง น้ าเคย น้ าบูทู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน  

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อ่ืน  

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โทยการตาก บท นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เค่ียว กาวน ฉาบ ทอท อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใท  

(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
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(๘) การผลิต ขนมปังสท ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องท่ืมชนิทผลอ่ืนๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าว

หมาก น้ าตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าท่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัทลม น้ าหวาน น้ าโซทา น้ าจากพืชผัก ผลไม้ 

เครื่องท่ืมชนิทต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวทหรือภาชนะอ่ืนใท  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวท หรือภาชนะอ่ืนใท  
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
(๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัทแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารท้วยเครื่องจักร  

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
(๑) การผลิตโม่บทผสมหรือบรรจุยา  
(๒) การผลิตบรรจุยาสีฟันแชมพูผ้าเย็นกระทาษเย็นเครื่องส าอาง  รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย  
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(๔) การผลิตผ้าพันแผลผ้าปิทแผลผ้าอนามัยผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาท หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาทต่างๆ  

๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
(๒) การล้างอบรมหรือสะสมยางทิบ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลังแป้งสาคูแป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืนๆใน

ท านองเทียวกัน  
(๔) การสีข้าว นวทข้าวท้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวท้วยวิธีใทๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัทกะเทาะหรือบทเมล็ทพืช  
(๗) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสทุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตากสะสมขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพท  
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๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่  
(๑) การผลิตภาชนะเครื่องประทับ เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆท้วยโลหะหรือแร่  
(๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิทยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๖ 

(๑)  
(๓) การกลึงเจาะเชื่อมตีตัทประสานรีท หรืออัทโลหะท้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า

ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบชุบโลหะท้วยตะก่ัวสังกะสีทีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใทยกเว้น

กิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัทล้างโลหะท้วยเครื่องจักรหรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๖ 

(๑)  
(๖) การท าเหมืองแร่สะสมแยกคัทเลือกหรือล้างแร่  

7. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๑) การต่อประกอบเคาะปะผุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการหรือ

จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลทังกล่าวท้วย  
(๕) การล้าง ขัทส ีเคลือบสี หรืออัทฉีทยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัทแบตเตอรี่  
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัทผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ 

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ  

(๑) การผลิตไม้ขีทไฟ  
(๒) การเลื่อยซอยขัทไสเจาะขุทร่องท าค้ิว หรือตัทไม้ท้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ หวาย ชานอ้อย  
(๔) การอบไม้  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใทท้วยกระทาษ  
(๗) การผลิตกระทาษชนิทต่างๆ  
(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  

๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตาม

กฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  
(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวท  
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(๓) การประกอบกิจการนวทเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 
9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ที่ไท้รับอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ มิใช่โรงแรมที่ จัทไว้เพ่ือให้บริการพัก
ชั่วคราว ส าหรับคนเทินทางหรือบุคคลอ่ืนใทโทยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเทียวกัน  

(6) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุทให้เช่าห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนใน
ท านองเทียวกัน  

(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(8) การจัทให้มีมหรสพ การแสทงทนตรีเต้นร าร าวงรองเง็งทิสโกเทกคาราโอเกะหรือตู้

เพลง หรือการแสทงอ่ืนๆในท านองเทียวกัน  
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอ่ืนๆในท านองเทียวกันเว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลท หรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านอง

เทียวกัน  
(๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าท้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(๑2) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  
(๑3) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
(๑5) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
(๑6) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(๑7) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวทล้อม  
(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใทของร่างกาย  
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและทูแลเท็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
(20) การประกอบกิจการให้บริการทูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัทขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว  

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ  
(๑) การปั่นท้ายกรอท้ายทอผ้าท้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าท้วยก่ีกระตุก  
(๒) การสะสมปอป่านฝ้ายนุ่น หรือในสังเคราะห์  
(๓) การปั่นฝ้ายนุ่น ใยสังเคราะห์ท้วยเครื่องจักร  
(๔) การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออ่ืนๆท้วยเครื่องจักร  
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ท้วยเครื่องจักร  
(๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืนๆ  
(๗) การซักอบรีทหรืออัทกลีบผ้าท้วยเครื่องจักร  
(๘) การย้อมฟอก กัทสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
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๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะทินเผาหรือผลิตภัณฑ์ทินเผา  
(๒) การระเบิทโม่บท หรือย่อยหิน ท้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การสะสมผสมซีเมนต์หินทิน ทราย วัสทุก่อสร้าง รวมทั้งการขุท ตัก ทูท โม่ บท หรือ

ย่อย ท้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 11 (2)  
(๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๖) การเลื่อยตัทหรือประทิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
(๗) การผลิตชอล์กปูนปลาสเตอร์ปูนขาวทินสอพองหรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัท บทกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลิตกระทาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(12) การล้าง การขัทท้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว หิน หรือวัตถุ อ่ืนใท 

ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 6 (5)  
๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  

(๑) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งกรท ท่างสารออกซิไทซ์ หรือสารตัวท าละลาย  
(๒) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(๓) การผลิตสะสมกลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(๔) การผลิตสะสมหรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ท้วยยางเทียม  พลาสติกเซลลูลอยท์เบเกอร์

ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๗) การโม่สะสม หรือบทชัน  
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
(๙) การผลิตล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๐) การเคลือบชุบวัตถุท้วยพลาสติกเซลลูลอยท์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๑) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยท์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
(๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีทับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
(๑๔) การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งทอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตทอกไม้เพลิง  
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งสารก าจัทศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิตสะสม หรือบรรจุกาว  

๑๓. กิจการอ่ืนๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่ มีลักษณะเทียวกันท้วยเครื่องจักร  
(๒) การผลิตซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์

ไฟฟ้า 



8 
 

 

(๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุทใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบกิจการโกทังสินค้า  
(๗) การล้างขวทภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น 

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใทลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโทยใช้เครื่องจักร  
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัทแมลง หรือสัตว์พาหะน าโชค  
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอทีเซลและเอทานอล  

ข้อ 6 ผู้ใทประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติก าหนทให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
ก าหนทไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (อภ.๑) พร้อมกับเอกสารและหลักฐานทังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓) ส าเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๔) อ่ืนๆ  

ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซ่ึงต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัทสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้นๆให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขอันเก่ียวท้วยสุขลักษณะทังต่อไปนี้  

(๑) สถานที่นั้นต้องต้ังอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไท้อย่างเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของสาธารณสุข  

(๒) ต้องจัทท ารางระบายน้ าหรือบ่อรับน้ าโสโครกท้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซึมไม่รั่วระบาย
น้ าไท้สะทวก  

(๓) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เทือทร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง  

(๔) จัทให้มีระบบบ าบัทน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(๕) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใทสมควรจะต้องท าพ้ืนท้วยวัตถุถาวรเพ่ือ

ป้องกันมิให้น้ าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ไท้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครกหรือท าการก าจัทน้ าโสโครกไขมันให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ าเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสียความสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเถ้าหรือสิ่งอ่ืน
ใทอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อก าหนททังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัทสถานที่มิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น าโรค  

(๗) ต้องจัทให้มีน้ าสะอาทเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ  
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไท้ลักษณะจ านวนเพียงพอ 
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(๙) ต้องจัทให้มีส้วมอันไท้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ใ นสถานที่
นั้นและต้องต้ังอยู่ในท าเลที่เหมาะสมรวมทั้งการก าจัทสิ่งปฏิกูลท้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๑๐ ) สถา นที่ เลี้ยงสั ตว์ ที่ขั งและปล่ อยสัตว์ กว้า งขวาง เพียงพอและต้องจั ทให้ ไท้
สุขลักษณะ  

(๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่ งสินค้าต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ  

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใทเก่ียวท้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  

ข้อ 8 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นไท้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไท้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ 7 และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบ อภ.๒  

ข้อ 9 เม่ือไท้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอถ้าปรากฏว่าค าขอทังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเง่ือนไขที่ก าหนทไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมทและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเทียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ
แก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ไท้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะท าเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมท้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ๕ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ไท้รับค าขอซ่ึงมีรายละเอียท
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนทในข้อบัญญัตินี้  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไท้
ภายในก าหนทเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปไท้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโทยจะมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนทเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไท้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี  

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตา มอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ไท้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับใบอนุญาตและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนทถือว่าสละสิทธ์ิ  

ข้อ 10 ผู้ไท้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๕ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์วิธีการเง่ือนไขอันเก่ียวท้วยสุขลักษณะทังต่อไปนี้  

(๑) ต้องประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานที่ท่ีไท้รับอนุญาตวันเวลาที่ไท้รับอนุญาต  
(๒) ต้องรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิทให้อยู่ในสภาพที่

สะอาทและปลอทภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
(๓) ต้องรักษาสภาพแวทล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาทและปลอทภัยไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันยุงสัตว์พาหะน าโรคติทต่อและมีการป้องกันและก าจัทแมลงและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
(๔) ต้องจัทให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอทภัยเวลาที่เกิทอัคคีภัยขึ้นมี

บันไทหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
(๕) ต้องจัทให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิทจากกระบวนการผลิต  
(๖) ต้องจัทให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่ เป็น “อาหาร”  
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(๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สถานที่ต้องไท้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  

(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ไท้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอทจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เม่ือไท้รับแจ้งให้ทราบแล้ว  

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใทอันเก่ียวท้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  

ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ไท้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเท่านั้น  

ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสทงใบอนุญาตไว้ในที่เปิทเผยและเห็นไท้ง่าย  ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอทเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องท าค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือไท้
ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปไท้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนทไว้ตามข้อ 7 และข้อ 10 ท้วย  

ข้อ 12 ผู้ไท้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนทไว้ท้ าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอทเวลาที่ยังท าเนินกิจการนั้นถ้ามิไท้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนทให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน ค่าธรรมเนียมที่ ค้างช าระเว้นแต่ผู้ไท้รับใบอนุญาตจะไท้
บอกเลิกการท าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนทการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติทต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ นั้นหยุทการท าเนินกิจการไว้จนกว่าจะไท้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน  

ข้อ 13 ในการออกใบอนุญาตตามข้อ7เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนทเง่ือนไขโทยเฉพาะระบุไว้
ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนทไว้
โทยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ไท้ใบอนุญาตตามข้อ 7 ให้ใช้ไท้ส าหรับกิจการประเภทเทียวและส าหรับสถานที่แห่งเทียว  

ข้อ 14 บรรทาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายไท้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก  

ข้อ 15 กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกท าลายหรือช ารุทในสาระส าคัญให้ผู้ไ ท้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไท้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกท าลายหรือช ารุทการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขทังนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสทงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบท้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุทในสาระที่ส า คัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเทิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสทงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบท้วย  

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โทยประทับตราสีแทงว่า  “ใบแทน” 
ก ากับไว้ท้วยและให้มีวันเทือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ไท้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตไท้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเทิมนั้น  



11 
 

 

(๕) บันทึกท้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเทิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุทใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเทิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต  

ข้อ 16 เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔  

ข้อ 17 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔  

ข้อ 18 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่ก าหนทไว้ท้ายข้อบัญญัติทังต่อไปนี้  
(๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๑  
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๒  
(๓) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ อภ.๓  
(๔) ค าขออนุญาตต่างๆให้ใช้แบบ อภ.๔  

ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใทไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
ก าหนทไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ไท้รับค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนทให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ 20 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
         (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
         (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุทว่าไท้กระท าความผิทตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  
         (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือน ไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนทไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไท้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิทอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการท ารงชีพของประชาชน  

ข้อ 21 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งทังกล่าวให้ส่งค าสั่งโทยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิทค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิทเผยเห็นไท้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นไท้รับทราบค าสั่งแล้วต้ังแต่วันที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิทค าสั่งแล้วแต่กรณี  

ข้อ 22 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไท้จนกว่าจะพ้นก าหนทหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริกในเรื่องใทเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ไท้  

ข้อ 24 ผู้ใทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ 25 บรรทาใบอนุญาตประกอบการค้าซ่ึงเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไท้

ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ไท้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  
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ข้อ 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเม่ือไท้ประกาศไว้โทยเปิทเผย  ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริกให้ใช้บังคับไท้ 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 

    (ลงชื่อ)             
                 (นายบทินทร์  ลาน้อย) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               -  อนุมัติ 
 

 

     (นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา) 
       นายอ าเภออรัญประเทศ 
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง  
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 

 

ล าทับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป 

บาท สตางค์ 
 1.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิท    
 การเล้ียงสัตว์บก   
 ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 200 - 
    (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  400  - 
    (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า40ตัวขึ้นไป 600  - 
 ข.การลี้ยงสุกร   
    (1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100  - 
    (2) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  300  - 
    (3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  500  - 
    (4) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  1,000  - 
    (5) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว  3,000  - 
    (6) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว  5,000  - 
    (7) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป  7,000  - 
 ค. การเลี้ยงแกะ, แพะ    
    (1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100  - 
    (2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  150  - 
    (3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป  200  - 
 การเล้ียงสัตว์ปีก    
 ก. การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่    

 ก.      (1) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  1,000  - 
    (2) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว  3,000  - 
    (3) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว  5,000  - 
    (4) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 10,000 ตัว ขึ้นไป  7,000  - 
 การเล้ียงสัตว์น้ า    
 ก. การเลี้ยงปลา, กุ้ง    
    (1) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม.  

       แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม. 
 

100 
 
- 

  (2) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม.  
      แต่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.    

 
200 

 
- 

    (3) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป 500 - 
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ล าทับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป 

บาท สตางค์ 
 การเล้ียงสัตว์เล้ือยคลาน หรือแมลง    
 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ า    
    (1) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 25 ตร.ม.  

        แต่ไม่เกิน 100 ตร.ม. 
 

200 
 
- 

    (2) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม.  
        แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม. 

 
400 

 
- 

    (3) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาทพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไป  600  - 
 ข. การเลี้ยงจระเข้    
    (1) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  500  - 
    (2) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว  1,000  - 
    (3) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  2,000  - 
    (4) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 1,000 ตัว ขึ้นไป  3,000  - 
 ค. การเลี้ยงนาก    
    (1) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 2 ตัว แต่ไม่เกิน 4 ตัว  400  - 
    (2) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว  800  - 
    (3) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 10 ตัว ขึ้นไป  1,000  - 
 การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานม    
    (1) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีทเอานม เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  200  - 
    (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีทเอานม เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  400  - 
    (3) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีทเอานม เกินกว่า 40 ตัว ขึ้นไป  600  - 
    
 2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
1 การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน

ตลาท 
  

 (1) การฆ่าห่าน เป็ท ไก่    
     ก. โทยไม่ใช้เครื่องจักร  100  - 
     ข. โทยใช้เครื่องจักร  500  - 
2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์    
 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์  500  - 
 ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์  200  - 
3 การสะสมเขา กระทูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ท่ียังมิไท้แปรรูป  200  - 
4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  500 - 
5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระทอง กระทูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ท้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใทๆ 
ซ่ึงมิใช่เป็นอาหาร 

 
 

500 

 
 
- 
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6 การผลิต โม่ ป่น บท ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใทต่อสัตว์หรือพืชหรือ 

ส่วนหนึ่งส่วนใทของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์ 

 
 

700 

 
 

- 

7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  500  - 
    
 3. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืน น้ าด่ืม   
 ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาท และการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  

1 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว 
น้ าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิทต่างๆ 

  

 (1) การผลิตน้ าพริกแกง  500  - 
 (2) การผลิตน้ าพริกเผา  500   
 (3) การผลิตเต้าเจี้ยว  1,000  - 
 (4) การผลิตซีอ้ิว  1,000  - 
 (5) การผลิตน้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  1,000  - 
2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง จากสัตว์ ไท้แก่ ปลาร้า ปลา

เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยทอง 
น้ าเคย น้ าบูทู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  

 (1) การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม  500  - 
 (2) การผลิตแหนม หม่ า ไส้กรอก  500  - 
 (3) การผลิตกะปิ  500  - 
 (4) การผลิตน้ าปลา  1,000  - 
 (5) การผลิตหอยทอง  500  - 
 (6) การผลิตน้ าเคย  500  - 
 (7) การผลิตน้ าบูทู  500  - 
 (8) การผลิตไตปลา  500  - 
3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง แช่อ่ิมจากผัก ผลไม้ หรือพืช

อย่างอ่ืน 
 

500  
- 

4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โทยการตาก บท นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอท อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใท 

 
 

500 

- 

5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  1,000  - 
6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น

เส้น เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
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 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  

ที่คล้ายคลึงกัน   

  

 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000 - 
8 การผลิต ขนมปังสท ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ    
 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์    
 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย    
 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม  1,000  - 

11 การผลิตไอศกรีม  1,000  - 
12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ    
 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องท่ืมชนิทผงอ่ืนๆ   
500  

 
- 

14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์    
 น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  2,000 - 

15 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าท่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  1,000  - 
16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  1,000  - 
17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัทลม น้ าหวาน น้ าโซทา น้ าจากพืช ผลไม้ 

ผัก เครื่องท่ืมชนิทต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวทหรือภาชนะอ่ืนใท 
  

 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวท หรือภาชนะอ่ืนใท    
 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร  2,000  - 
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20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม    
 ก. ผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโทยใช้เครื่องจักร  2,000  - 

21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  300  - 
22 การแกะ ตัทแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  500  - 
23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  1,000  - 
24 การเก็บ การถนอมอาหารท้วยเครื่องจักร  1,000  - 
    
 4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
  

1 การผลิต โม่ บท ผสม หรือบรรจุยา  1,000  - 
2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระทาษเย็น เครื่องส าอาง    
 รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย  1,000  - 
3 การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  1,000  - 
4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิทแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  1,000  - 
5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาท หรือผลิตภัณฑ์    
 ท าความสะอาทต่างๆ  1,000  - 
    
 5. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   
1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  500  - 
2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางทิบ  500  - 
3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ 

ในท านองเทียวกัน 
 

1,000 
 
- 

4 การสีข้าว นวทข้าวท้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวท้วยวิธีใทๆ ก็ตาม    
 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า  500  - 
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า  1,000  - 
 (3) ใช้เครื่องจักรเกิน 40 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 
5 การผลิตยาสูบ  2,000  - 
6 การขัท กะเทาะ หรือบทเมล็ทพืช  1,000  - 
7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสทุที่น าไปผลิตปุ๋ย    
 (1) การสะสมปุ๋ย  500  - 
 (2) การผลิตปุ๋ย  1,000  - 
8 การผลิตเส้นใยจากพืช  1,000  - 
9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย    
 ข้าวโพทหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  700 - 
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 6.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่   
1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
 (3) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  1,000  - 
 (4) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 
2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิท ยกเว้นกิจการที่ไท้รับ    
 ใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิท  1,000  - 
 (2) การถลุง  2,000  - 
3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัท ประสาน รีท หรืออัทโลหะท้วยเครื่องจักร    
 หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การกลึง เจาะ รีท ตี ตัท โทยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า  500  - 
 (2) การกลึง เจาะ รีท ตี ตัท โทยใช้เครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า  1,000  - 
 (3) การตี โทยใช้แรงคน  300  - 
 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ท้วยก๊าซหรือไฟฟ้า  500  - 
4 การเคลือบ ชุบโลหะท้วยตะก่ัว สังกะสี ทีบุก โครเมียม นิกเกิล    
 หรือโลหะอ่ืนใท ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  1,000  - 
5 การขัท ล้างโลหะท้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ไท้รับ    
 ใบอนุญาตใน 6 (1)  1,000  - 
6 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัทเลือก หรือล้างแร่    
 (1) การท าเหมืองแร่  5,000  - 
 (2) การสะสม แยก คัทเลือก หรือล้างแร่  2,000  - 
    
 7.  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์    
 (1) การต่อ การประกอบยานยนต์  3,000  - 
 (2) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  2,000  - 
2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า    
 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์    
 เครื่องจักร หรือเครื่องกล    
 (1) การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
 (2) การซ่อมรถจักรยานยนต์  500  - 
 (3) การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ    
 ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
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4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้    
 บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง    
 ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลทังกล่าวท้วย    
 (1) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  3,000  - 
 (2) รถจักรยานยนต์  1,000  - 
5 การล้าง ขัทสี เคลือบสี หรืออัทฉีทยานยนต์  1,000  - 
6 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัทแบตเตอรี่  1,000  - 
7 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  500  - 
8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัทผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  1,000  - 
9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ    
 ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  1,000  - 
    
 8. กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ   
1 การผลิตไม้ขีทไฟ  1,000  - 
2 การเลื่อย ซอย ขัท ใส เจาะ ขุทร่อง ท าค้ิว หรือตัทไม้ท้วยเครื่องจักร    
 (1) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000  - 
 (3) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 
3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้    
 หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย    
 (1) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า    
     แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  1,000  - 
 (3) โทยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 
4 การอบไม้  1,000  - 
5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  1,000  - 
6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใทท้วยกระทาษ    
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  1,000  - 
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป  1,500  - 
7 การผลิตกระทาษชนิทต่างๆ    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  3,000  - 
8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน    
 (1) การเผาถ่าน  500  - 
 (2) การสะสมถ่าน ไม่เกิน 20 กระสอบ  100  - 
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 (3) การสะสมถ่าน เกินกว่า 20 กระสอบ ไม่เกิน 40 กระสอบ  200  - 
 (4) การสะสมถ่าน เกินกว่า 40 กระสอบ ขึ้นไป  500  - 
    
 9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   
1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน    
 สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  5,000  - 
2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวท  4,000  - 
3 การประกอบกิจการนวทเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่    
 ไท้รับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  2,000 - 
4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น    
 การให้บริการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล    
 ตามกฎหมายว่าท้วยสถานพยาบาล  5,000  - 
5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัทไว้เพ่ือให้บริการ    
 พักชั่วคราวส าหรับคนเทินทางหรือบุคคลอ่ืนใทโทยมีค่าตอบแทน    
 หรือกิจการอ่ืนในท านองเทียวกัน    
 (1) ไม่เกิน 20 ห้อง  1,000  - 
6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุทให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ    
 กิจการอ่ืนในท านองเทียวกัน  1,000  - 
7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000  - 
8 การจัทให้มีมหรสพ การแสทงทนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ทิสโกเทก    
 คาราโอเกะหรือการแสทงอ่ืนๆ ในท านองเทียวกัน  1,000  - 
9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเทียวกัน เว้นแต่    
 เป็นการให้บริการที่ไท้รับใบอนุญาต 9 (1)  1,000  - 

10 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลท หรือการเล่นอ่ืนๆ    
 ในท านองเทียวกัน  2,000  - 

11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ    
 ตามกฎหมายว่าท้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  200  - 

12 การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลัง  1,000  - 
13 การประกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  1,000  - 
14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  1,000  - 
15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  1,000  - 
16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ    
 (1) ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  5,000  - 
 (2) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  3,000  - 
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17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางกาแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์    
 หรือสิ่งแวทล้อม  1,000  - 

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาส่วนหนึ่งส่วนใทของร่างกาย  500  - 
19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและทูแลเท็กที่บ้านของผู้รับบริการ  500  - 
20 การประกอบกิจการให้บริการทูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  500  - 
21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัทขน รับเลี้ยงหรือ    
 รับฝากสัตว์ชั่วคราว  500  - 
 10. กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ   
1 การปั่นท้าย กรอท้าย ทอผ้าท้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าท้วยก่ีกระตุก    
 (1) การปั่นท้าย การกรอท้าย การทอผ้าท้วยเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า  1,000  - 
 (2) การปั่นท้าย การกรอท้าย การทอผ้าท้วยเครื่องจักรเกินกว่า 20 แรงม้า  2,000  - 
 (3) การทอผ้าท้วยก่ีกระตุก ต้ังแต่ 5 ก่ี ถึง 10 ก่ี  200  - 
 (4) การทอผ้าท้วยก่ีกระตุก เกินกว่า 10 ก่ี ขึ้นไป  300  - 
2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  500  - 
3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ท้วยเครื่องจักร  1,000  - 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ท้วยเครื่องจักร  2,000  - 
5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ท้วยเครื่องจักร    
 (1) ต้ังแต่ 5 เครื่อง ไม่เกิน 10 เครื่อง  300  - 
 (2) เกินกว่า 10 เครื่อง ขึ้นไป  500  - 
6 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ  1,000  - 
7 การซัก อบ รีท หรืออัทกลีบผ้าท้วยเครื่องจักร  1,000  - 
8 การย้อม ฟอก กัทสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  1,000  - 
    
 11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
1 การผลิตภาชนะทินเผาหรือผลิตภัณฑ์ทินเผา    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
2 การระเบิท โม่ บท หรือย่อยหิน ท้วยเครื่องจักร  3,000  - 
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ทิน ทราย วัสทุก่อสร้าง รวมทั้งการขุท ตัก    
 ทูท โม่ บท หรือย่อย ท้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ไท้รับ    
 ใบอนุญาตใน 11 (1)    
 (1) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500  - 
 (2) เกินกว่า 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป  1,000  - 
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5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
6 การเลื่อย ตัท หรือประทิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  1,000  - 
7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ทินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000  - 
8 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  2,000  - 
9 การผลิต ตัท บทกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  1,000  - 

10 การผลิตกระทาษทราย หรือผ้าทราย  1,000  - 
11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  1,000  - 
12 การล้าง การขัทท้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน    
 หรือวัตถุอ่ืนใท ยกเว้นกิจการที่ไท้รับอนุญาตใน 6 (5)  1,000  - 
    
 12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ   
1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรท ท่าง สารออกซิไทซ์    
 หรือสารตัวท าละลาย    
 (1) การท าน้ ากรท ท่าง สารออกซิไทซ์ หรือสารตัวท าละลาย  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรท ท่าง สารออกซิไทซ์หรือ   
     สารตัวท าละลาย  1,000 - 
2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   - 
 (1) การผลิตก๊าซ  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  1,000  - 
 (3) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป  2,000  - 
 (4) ปั๊มก๊าซ  4,000  - 
 (5) การขนส่งก๊าซ  1,000  - 
3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
 (1) การผลิต กลั่น น้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ  10,000  - 
 (2) การสะสมน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ    
 ก. จ านวนสะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร  500  - 
 ข. จ านวนสะสมเกินกว่า 1,000 ลิตร ไม่เกิน 5,000 ลิตร  1,000  - 
 ค. จ านวนสะสมเกินกว่า 5,000 ลิตร ขึ้นไป  2,000  - 
 ง. การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ  1,000  - 
4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก    
 (1) การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก  10,000  - 
 (2) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก  1,000  - 
 (3) การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  500  - 
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5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ไท้รับใบอนุญาตใน 7 (1)    1,000 - 
6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ท้วยยางเทียม พลาสติก    
 เซลลูลอยท์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 2 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 
7 การโม่ สะสม หรือบทชัน    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  500  - 
8 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  2,000  - 
9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์    
 (1) ล้างฟิล์มรูปถ่าย  500  - 
 (2) ล้างฟิล์มภาพยนต์  2,000  - 
 (3) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  5,000  - 

10 การเคลือบ ชุบวัตถุท้วยพลาสติก เซลลูลอยท์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ  2,000  - 
 ที่คล้ายคลึง    

11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยท์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  5,000  - 
12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีทับเพลิง  2,000  - 
13 การผลิตน้ าแข็งแห้ง    
 (1) ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกิน 5 แรงม้า  500  - 
 (2) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า  1,000  - 
 (3) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า 20 แรงม้า ขึ้นไป  2,000  - 

14 การผลิต สะสม ขนส่งทอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ    
 ในการผลิตทอกไม้เพลิง  1,000  - 

15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000  - 
16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัทศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค    
 (1) การผลิตโทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) การผลิตโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
 (3) การสะสม การบรรจุ การขนส่ง  500  - 

17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    
 (1) การผลิต  1,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม  1,000  - 
    
 13. กิจการอ่ืนๆ   
1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเทียวกันท้วยเครื่องจักร    
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า  500  - 
    



24 
 

 

ล าทับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป 
บาท สตางค์ 

 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 2 แรงม้า  1,000  - 
 แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า    
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป  1,500  - 
2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    
 หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า    
 (1) การผลิต  5,000  - 
 (2) การซ่อม  1,000  - 
3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โทยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โทยใช้เครื่องจักร  1,000   
4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร    
 (1) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  1,000  - 
 (2) การถ่ายเอกสาร  500  - 
5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุท ใช้แล้วหรือเหลือใช้  200  - 
6 การประกอบกิจการโกทังสินค้า  1,000  - 
7 การล้างขวท ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือ    
 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  300  - 
8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใทลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  500  - 
9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  1,000  - 

10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโทยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
11 การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัทแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  1,000  - 
12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  1,000  - 
13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอทีเซลและเอทานอล  1,000  - 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


