
ประชาสัมพันธ์  
ร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
***************** 

 

 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะด าเนินการออกข้อบัญญัติเรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  ตามมาตรา  ๓2  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕5  มาตรา  5๘  มาตรา  63  และมาตรา  ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า      
ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ   
 สรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
          (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
       (๑.1)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
       (1.2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
       (1.3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  (2)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
       (2.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการฆ่า
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (2.2)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
       (2.3)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
       (2.4)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
       (2.5)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นที่สถานที่จ าหน่าย
อาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
       (2.6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์  
ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์   
       (2.7)  การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ การสะสมหรือการกระท าอ่ืนใด  
ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
       (2.8)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 
  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
       (3.1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
       (3.2)  การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าปูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  
ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมน้ าปลาร้า  ปล่าเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
       (3.4)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
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       (3.5)  การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.6)  การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.7)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
       (3.8)  การผลิตแบะแซ 
       (3.9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
       (3.10)  การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
       (3.11)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
       (3.๑๒)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
       (3.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
       (3.๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 
       (3.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
       (3.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
       (3.๑๘)  การผลิตผงชูรส 
       (3.๑๙)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
       (3.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
       (3.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
       (3.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
       (3.๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
       (3.๒๕)  การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือ 
การบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
                (4.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
       (4.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอางต่างๆ 
       (4.๓)  การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
       (4.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
       (4.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
       (5.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
       (5.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
       (5.๓)  การผลิตแปูงมันส าปะหลัง  แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
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       (5.๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
       (5.๕)  การผลิตยาสูบ 
       (5.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
       (5.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
       (5.๘)  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
       (5.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร่ 
       (6.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
       (6.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๕)  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคม ี หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๖)  การท าเหมืองแร ่ การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร ่
  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
       (7.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
       (7.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
       (7.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
       (7.๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
       (7.๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
       (7.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
       (7.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
       (8.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
       (8.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร 
       (8.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี  
หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้  หรือหวาย 
       (8.๔)  การอบไม้ 
       (8.๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
       (8.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
       (8.๗)  การผลิตกระดาษต่างๆ 
       (8.๘)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
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  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
       (9.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
       (9.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙) (9.๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  
(๙) (9.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
       (9.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 
       (9.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       (9.๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการ
แสดงอื่นๆ  ในท านองเดียวกัน 
       (9.๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  (๙) (9.๑) 
       (9.๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
       (9.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       (9.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการใน  (๙)  (9.๑)  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
       (9.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
       (9.๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 
       (9.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
       (9.๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
       (9.๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
         (๑0.๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต ่ ๕  กี่ข้ึนไป 
         (๑0.๒)  การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  หรือนุ่น 
         (๑0.๓)  การปั่นฝูาย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
         (๑0.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
         (๑0.๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่ ๕  เครื่องขึ้นไป 
         (๑0.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
         (๑0.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
         (๑0.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
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  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑1.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         (1๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
         (1๑.๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
         (1๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
         (1๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  
ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูา  เพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 
         (1๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
         (1๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
         (1๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
         (๑2.๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์หรือสารตัวท าละลาย 
         (๑2.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
         (๑2.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
         (๑2.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
         (๑2.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗) (๑2.๑) 
         (๑2.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑2.๗)  การโม่  การบดชัน 
         (๑2.๘)  การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
         (๑2.๙)  การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
         (๑2.๑0)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑2.๑1)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
         (๑2.๑2)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
         (๑2.๑3)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 
         (๑2.๑4)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
         (๑2.๑5)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
                 (๑2.๑6)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  (๑๓)  กิจการอื่นๆ 
         (๑3.๑)  การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
         (๑3.๒)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์
ไฟฟูา 
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         (๑3.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑3.๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
         (๑3.๕)  การสะสมวัตถ ุ หรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
         (๑3.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
         (๑3.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
         (๑3.๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
         (๑3.๙)  การก่อสร้าง 
 2.  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่ได้มีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามรูปแบบที่ก าหนด  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๔)  อ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าประกาศก าหนด 
 3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีการควบคุมนั้นมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงใน
เขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   
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 4.  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด  ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปกี  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
      การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือกวาง 
          ก.  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐  ตัว 
          ข.  ตั้งแต่  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
          ค.  ตั้งแต ่ ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
          ง.  ตั้งแต่  ๑๐๑  ตัว  ขึ้นไป 
      การเลี้ยงสุกร 
          ก.  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐  ตัว 
          ข.  ตั้งแต่  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
          ค.  ตั้งแต ่ ๕๑ - ๑๐๐  ตัว 
          ง.  ตั้งแต่  ๑๐๑  ตัว  ขึ้นไป 
      การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก 
          ก. ตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงจระเข้ 
          ก. ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ตัว 
          ข. ต้ังแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์น้ าทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ไร่ 
          ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ 
          ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ ขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ 
          ก. ตั้งแต่ ๑ – ๑๐๐ ตัวขึน้ไป 
          ข. ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
          ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
          ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ นอกจาก 
ที่บัญญัติไว้ในเบื้องต้น เพ่ือการค้า 
 
 

 
 
 

๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๒)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

      ก. ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 
      ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว 
      ค. ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
      ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ ขึ้นไป 
(๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ 
ก็ตาม 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(๑)  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน 
ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. โดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๓)  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔)  การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕)  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน 
สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
(๖)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ 
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๗)  การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช 
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(๑)  การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒)  การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
      ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๓)  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๔)  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการ 
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕)  การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖)  การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น 
ในสถานจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ 
บริโภคในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘)  การผลิตแบะแซ 
(๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๐)  การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑)  การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๒)  การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด 
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
ครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๓)  การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
 

 
 

๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๒๐๐ 
๖๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
300 
500 

1,000 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๑๕)  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 

      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
      ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า 
(๑๘)  การผลิตผงชูรส 
(๑๙)  การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
(๒๐)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ 
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑)  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๒)  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๓)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร 
(๒๕)  การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า 
ขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๔๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๖๐๐ 
4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
    ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่างๆ 
    ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๓)  การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 

    ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
    ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๕)  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
    ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
     ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑๕ – ๓๐ แรงม้า 
     ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๓๐ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
     ก. การล้าง การอบ และการรม 
     ข. การสะสมยางดิบ 
         - ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
         - ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
         - ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมต่อวัน ขึ้นไป 
(๓)  การผลิตแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
     ก. เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑๐ – ๒๐ แรงม้า 
     ค. เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป 
(๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก. เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้า 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
     ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

100 
300 
500 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๗)  การผลิต การสะสมปุ๋ย 

     ก. การผลิต 
        - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ – ๑๐ แรงม้า 
        - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป  
     ข. การสะสมปุ๋ย 
(๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙)  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรอืเครื่องใช้ต่างๆ 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ 
ใน ๖ (๑) 
(๓)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การต ีการตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
     ก. ประเภทครัวเรือน 
     ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕)  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 
กิจการใน ๖ (๑) 
     ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๖)  การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

3๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
3๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครื่องกล 
(๑)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน 
สนิมยานยนต์ 
(๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้ 
บริการ หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๔)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 

 
 

3๐๐ 
 

3๐๐ 
 
 

300 
200 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๕)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

     ก. การผลิต 
     ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖)  การปะ การเชื่อมยาง 
     ก. รถจักรยานยนต์ 
     ข. รถยนต์ 
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
5๐ 

3๐๐ 
3๐๐ 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว 
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๕ - ๑๐ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป 
(๓)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔)  การอบไม้ 
(๕)  การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
     ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๗)  การผลิตกระดาษต่างๆ 
(๘)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

3๐๐ 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
3๐๐ 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
๒๐๐ 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาล 
(๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
     ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ห้อง 
     ค. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป 

 
 

1,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

3๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๕)  การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
     ข. ตั้งแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
     ค. ตั้งแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
     ง. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป 
(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
(๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
(๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆ 
ในท านองเดียวกัน 
(๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน 
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธกีารควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง 
       ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน ๕ เครื่อง 
       ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๕ เครื่อง 
       ค. สวนสนุก 
(๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๕)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
2๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑)  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
     ก. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ กี่ 
     ข. ตั้งแต่ ๑๐ กี ่ขึ้นไป 
(๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น 
(๓)  การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗)  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
     ก. เครือ่งจักรที่มีก าลังไม่เกิน ๓ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน ๓ แรงม้า ขึ้นไป 
(๘)  การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก. การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
     ข. การผสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖)  การเลื่อย การตัด หรอืการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 
หินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อน้ า 
เป็นต้น 
(๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 

 
 

๓๐๐ 
๖๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
3๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

(๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ 
หรือสารตัวท าละลาย 
(๒)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
     ก. การผลิต การบรรจุก๊าซ 
     ข. การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ก. การผลิต การกลั่น น้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ข. การสะสม การขนส่ง 
         - ปริมาณจ านวนไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
         - ปริมาณจ านวนตั้งแต่ ๒๐๑ ลิตร ขึ้นไป 
(๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒ แรงม้า ขึ้นไป 
(๗)  การโม่ การบดชัน 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘)  การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(9)  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑0)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑2)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
     ก. ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 
     ข. ใช้เครื่องท าความเย็นตั้งแต่ ๓ – ๕ เครื่อง 
     ค. ใช้เครื่องท าความเย็นตั้งแต่ ๕ เครื่อง ขึ้นไป 
(๑3)  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น 
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑4)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑5)  การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
     ก. การผลิต การบรรจุ 
     ข. การสะสม 
     ค. การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 

 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
1,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๑6)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
13 กิจการอื่นๆ 

(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
     ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟูา 
     ก. การผลิต 
     ข. การซ่อม 
(๓)  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙)  การก่อสร้าง 
     ก. มีคนงานต่ ากว่า ๓๐ คน 
     ข. มีคนงานตั้งแต่ ๓๐ คน ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
5๐๐ 
๕๐๐ 
2๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 3.  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ  ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด  15  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐   
 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ปูายประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านปูายประชาสัมพันธ์  
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เว็บไซต์ อบต. บุ่งคล้า   WWW. Bungkla.go.th  และเฟชบุ๊ค       
อบต. บุ่งคล้า  ค่ะ 
  


