
   

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
“กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

เทศบาลต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

                             
                                โดย ...  
    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด 
                  เทศบาลต าบลร่มเมือง 

 …. ด้วยความปรารถนาด ี.... 
เทศบาลต าบลร่มเมือง  

อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวดัพัทลุง 
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๖๓ ๒ 

 
บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญตัิเทศบาลตาํบลร่มเมือง 
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

************************* 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัตวิ่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลร่มเมือง ได้ยกฐานะจากองคก์ร

บริหารส่วนตาํบลร่มเมือง เป็นเทศบาลตําบลร่มเมือง เม่ือวนัที่ ๒๖ 
ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒   ดังนั้น เพื่อควบคุมการประกอบการคา้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกบักจิการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพในเขตเทศบาลตาํบลร่มเมือง  
ให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  และ
มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกจิการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ  จึง
เป็นการสมควรกําหนดใหก้ิจการใดๆ เปน็กจิการที่เปน็อนัตรายตอ่
สุขภาพโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๖๐(๒) แห่งพระราชบัญญตัิ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖   
จึงเห็นสมควรตราเทศบญัญัตนิี ้
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๖๒ ๓ 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเมือง 
เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

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

  โดยทีเ่ป็นการสมควรตราเทศบญัญตัิเทศบาลตําบลร่มเมือง  ว่า
ด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒)   แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๑๓)   พ.ศ. ๒๕๔๖  
ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   และมาตรา  ๖๓   แห่ง
พระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบญัญตัิที่มี
บทบญัญตัิบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  
๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓   มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลตําบลร่มเมืองโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาํบลร่มเมือง  และผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลงุ  จึง
ตราเทศบญัญตัิไว้ดงัตอ่ไปน้ี  
  ข้อ ๑  เทศบญัญตัิน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร่มเมือง  
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
  ข้อ ๒  เทศบญัญตัิน้ีให้ใชบ้ังคบัไดเ้ม่ือพ้น ๗ วัน นับแตว่ันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร่มเมืองแล้ว 
  ข้อ ๓  ให้นายกเทศมนตรตีําบลร่มเมืองเป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี และให้มีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศ หรอืคําสัง่เพื่อ
ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญัติน้ี 

ภาพกจิกรรมการจัดเก็บภาษี  
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๔ ๖๑ 

ข้ันตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
เทศบาลต าบลร่มเมือง 

เตรียมเอกสารประกอบยื่นภาษี 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ข้อ ๔  ในเทศบัญญตัินี ้
  “ผู้ดําเนินกิจการ ”    หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือ
บุคคลที่เรยีกชื่ออย่างอื่นซ่ึงรับผดิชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน  
   “คนงาน”   หมายความว่า  ผู้ปฏิบตัิงานในสถานประกอบ
กิจการ 
   “มลพิษทางเสียง”   หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรือ
อาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษความสั่นสะเทือน”   หมายความว่า  สภาวะของ
ความสั่นสะเทอืน อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทําให้มีผลกระทบหรอือาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางอากาศ”   หมายความว่า  สภาวะของอากาศอัน
เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางนํ้า”   หมายความวา่ สภาวะของนํ้าทิง้อันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรือ
อาจมีผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”   หมายความวา่  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ 
คลังสินค้า สํานักงาน หรอืสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเขา้
ใช้สอยได ้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มเสียภาษีเป็นครั้งแรกต้องยื่นแบบ

แสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) พร้อมเอกสารประกอบ
ต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย ได้(กองคลัง)ของเทศบาลตาํบลร่มเมือง 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ปลูกอาคาร 
๔. สําเนาโฉนดทีด่ินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือ นส.3 หรือ นส.3 ก 
๕. สําเนาทะเบียนการค้าและพาณิชย ์
๖. สําเนาใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน(ถ้าม)ี 
๗. หลักฐานการยื่นแสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของโรงเรือนพิกัดรายปี 
๘. สําเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนพิกัดภาษ ี
๙. แผนที่โรงเรือนของที่ตั้งโรงเรือนรายพิกัดภาษีในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือ

เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิม เติมจาก
เจ้าของโรงเรือน สอบผู้เช่า และทําแผนผังโรงเรือน จัดหมวด หมู่โรงเรือน
คํานวณค่ารายปี และส่งแบบ ภ.ร.ด. ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน
พิจารณากําหนดส่งค่ารายปีภาษี และแจ้งให้ผู้เสียภาษีเพ่ือชําระค่าภาษี ๓ 
นาที / ราย กรณีเอกสารไม่ครบหรือออกตรวจสอบใช้เวลาดําเนินการ
ประมาณ ๓ วัน 
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๖๐  ๕ 

  “เจ้าพนกังานท้องถิ่น”   หมายความว่า  นายกเทศมนตรี
ตําบลร่มเมือง 
  “เจ้าพนกังานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบตัิการ
ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๕ ใหก้จิการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลร่มเมือง 
   ก.  กจิการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว ์
                 (๑)  การเล้ียงสัตว์บก  สัตวป์ีก  สัตว์น้าํ  
สัตว์เล้ือยคลานหรอืแมลง 
          (๒)  การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้าํนม 
                 (๓)  การประกอบกจิการเล้ียง  รวบรวมสัตว์  หรือ
ธุรกจิอืน่ใด  อนัมีลักษณะทํานองเดียวกนั เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนัน้  ทั้งนีจ้ะมีการเรียกเก็บคา่ดู หรอืคา่บริการไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

ข. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวแ์ละผลิตภัณฑ ์
 (๑) การฆา่สัตว์  ยกเวน้ในสถานทีจ่ําหนา่ยอาหาร 

การเร่ขาย  การขายในตลาด และการฆ่าเพือ่บริโภคในครัวเรอืน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนัง 

สัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

                (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอน็สัตว์  ไขสัตว ์
                 (๕)  การต้ม   การตาก  การเผาเปลือกหอย 

ข้ันตอนการจัดเก็บภาษีป้าย 
เทศบาลต าบลร่มเมือง 

เตรียมเอกสารประกอบยื่นภาษี 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารตอ่เจา้หน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
ของเทศบาลตําบลร่มเมือง 

ตรวจสอบเอกสารครบตามขัน้ตอนเสรจ็ส้ิน 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบยีนบา้น 
๓. ทะเบียนการคา้ 
๔. ทะเบียนพาณิชย ์
๕. ใบอนุญาตปาูยหรอืใบเสรจ็รับเงินจากทางร้านทาํปูาย 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานที่ยืน่ตรวจสอบ 
ปูาย และคาํนวณค่าภาษีปูายจากพืน้ที่ และอัตราภาษี  ตาม
ประเภทของปาูย ส่งแบบประเมินแจ้งค่าภาษีแก่ผู้มีหนา้ที่เสีย

หมายเหตุ  - กรณีรายใหม่ให้ยืน่แบบช าระภายใน ๑๕ วนันับแต่   
                วันติดตั้งปูาย 

     - กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือต้องออกตรวจสอบใช้ 
        เวลาประมาณ ๑๐ วัน 
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๖ ๕๙ 

เปลือกปู  เปลือกกุ้ง   ยกเวน้สถานที่จาํหน่ายอาหารสัตว์  การเร่ขาย  
และการขายในตลาด 
 (๖)  การประดษิฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ 
จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรอืส่วน
อื่น ๆ ของสัตว ์
 (๗)  การผลิต  การโม่  การปนุ  การบด  การ
ผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอืน่ใดตอ่สัตวห์รือพืช  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรอืพืช  เพื่อเปน็อาหารสัตว ์

 (๘)  การสะสมหรอืการล้างครั่ง 
    ค.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครือ่งดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๑)  การผลิตเนยเทียม 
 (๒)  การผลิตกะปิ  น้ําพรกิแกง  น้ําพริกเผา  

น้ําปลา  น้าํเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอิว้  หอยดอง  หรือซอส
ปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 
                  (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา้  ปลา
เจ่า  กุ้งเจา่  ยกเว้นการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรอืน 
          (๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนือ้สัตว์เค็ม  การ
เคี่ยวมันกุ้ง  ยกเวน้การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   (๕)  การนึ่ง   การต้ม   การเคี่ยว   การตาก   
หรือวธิีอืน่ใดในการผลิตอาหารจากสัตว์พืช  ยกเวน้ในสถานที่จาํหน่าย
อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

ข้ันตอนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เทศบาลต าบลร่มเมือง 

เตรียมเอกสารประกอบยื่นภาษี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ยื่นเอกสารตอ่เจา้หน้าทีจ่ัดเก็บรายได ้
(กองคลัง) 

ของเทศบาลตําบลร่มเมือง 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานที่ยืน่ 
ประเมิน ละคํานวณภาษี ส่งแบบประเมิน 

แจ้งค่าภาษแีก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อชําระค่าภาษ ี
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  ๕๘ ๗ 

  (๖)  การเคี่ยวน้าํมันหมู    การผลิตกนุเชียง  หมูยอ  ไส้
กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๗)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจนี  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  
เต้าหู้  วุน้เส้น  เกีย้มอี ๋
   (๘)  การผลิตแบะแซ 
                 (๙)  การผลิตอาหารบรรจกุระปอ๋ง  ขวด  หรือ
ภาชนะอืน่ใด 
        (๑๐)  การประกอบกิจการ  การทําขนมปังสด  ขนมปัง
แห้ง  จันทร์อับ  ขนมเปี๊ยะ 
               (๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์น้าํ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กิจการห้องเย็น   ยกเวน้การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
              (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้าํหวาน  น้าํโซดา  น้ํามันถั่ว
เหลือง  เครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ บรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอืน่ใด  
ยกเวน้การผลิตเพื่อการบริโภคในครวัเรือน 
              (๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจนุ้าํตาล 
       (๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้าํนมววั 
              (๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  
เบียร์  น้ําส้มสายชู 
       (๑๖)  การคัว่กาแฟ 
                      (๑๗)  การผลิตลกูช้ินด้วยเครือ่งจักร 
       (๑๘)  การผลิตผงชูรสกรอก                          
        (๑๙)  การผลิตน้าํกล่ัน  น้าํบริโภค  

๓. เลิกประกอบพาณิชยกจิ ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกจิ  
 ๔. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยืน่ขอใบแทนภายใน ๓๐ วนั 
นับแตว่ันสูญหาย  
หน้าท่ีของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
 หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกจิมีหน้าที่ทีจ่ะตอ้งปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  ดังตอ่ไปนี ้

๑. ต้องขอจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามแตก่รณี  

๒. ต้องจัดให้มีปาูยช่ือทีใ่ช้ในการประกอบพาณิชยกจิ ไวห้นา้สา
นักงานแห่งใหญ่และสานกังานสาขา โดย เปิดเผยภายใน ๓๐ วนั นับ
แต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ปาูยช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทย อา่นง่าย 
และชัดเจน จะมีอกัษรต่างประเทศในปูายช่ือดว้ย กไ็ด้ และจะตอ้งตรง
กับช่ือทีจ่ดทะเบยีนไว้ หากเปน็สานักงานสาขาจะตอ้งมีคําว่า “สาขา” 
ไว้ดว้ย 

๓. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรอืใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้ ณ สานักงานในที่เปดิเผยและเห็นได้ง่าย 

๔. ต้องยื่นคํารอ้งขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐  
วันนับแตว่ันทีใ่บทะเบียนพาณิชย์สูญหายหรอืชํารุด  และเม่ือได้รบัใบ
แทนแล้วตอ้งปฏิบตัิเช่นเดียวกับ  ข้อ ๓ 

๕. ต้องไปให้ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียน ตามคาํส่ัง
ของนายทะเบียน  



 8 

๘  ๕๗ 

   (๒๐)  การตาก   การหมัก   การดองผัก   ผลไม้   
หรือพืชอย่างอืน่   ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครวัเรือน 
               (๒๑)  การผลิต  การบรรจใุบชาแห้ง  ชาผง  หรือ
เครื่องดื่มชนิดผงอืน่ ๆ  
          (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครวัเรือน 
               (๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรอืผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกนั 
          (๒๔)  การประกอบกจิการหอ้งเย็น  แช่แข็ง
อาหาร 
                (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวน้การผลิตเพื่อใช้ใน
สถานทีจ่ําหนา่ยอาหาร  และเพื่อการบริโภคในครวัเรือน 
          (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจกัรที่
มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้า 
  ง.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย ์ 
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 

(๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การ
บรรจุยาด้วยเครื่องจกัร 
          (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  
กระดาษเยน็  เครื่องสําอางตา่ง ๆ  
                (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   

(๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  
ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป 

เจ้าหน้าทีซ่ึ่งเข้าทําการตรวจสอบในสานักงานของผู้ประกอบกจิการ  
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์ 

การขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนยีมตามประเภทของการดาเนนิการดังตอ่ไปนี้  
 ๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ให้เรียกเก็บ ๕๐ บาท  
 ๒. การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ ให้เรียกเก็บครั้งละ  
๒๐ บาท  
 ๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกจิ ให้เรียกเกบ็ ๒๐ บาท  
 ๔. การขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เรียกเก็บฉบับ 
ละ  ๓๐ บาท  

๕. การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประ 
กอบการพาณิชยกจิรายหนึ่ง  ให้เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท  

๖. การขอให้คดัสําเนา และรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะ 
เบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชยกจิรายหนึ่ง  ให้เรียกเกบ็ฉบับละ 
๓๐ บาท  
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๕๖ ๙ 

  จ.  กจิการเกี่ยวกับการเกษตร 
                 (๑)  การอัด  การสกดัเอาน้ํามันจากพืช 
          (๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 
           (๓)  การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคู  หรือแปูง
อื่น ๆ ในทาํนองเดียวกันด้วยเครือ่งจกัร 
                  (๔)  การสีขา้วดว้ยเครื่องจักร 
           (๕)  การผลิตยาสูบ 
                 (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การ
นวดขา้วดว้ยเครือ่งจักร 
   (๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
            (๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วย
เครื่องจักร 
                   (๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถา่ยมัน
สําปะหลัง 
   ฉ.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่
            (๑)  การผลิตโลหะเปน็ภาชนะ  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรอืเครื่องใช้ตา่ง ๆ  
                   (๒)  การหลอม การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุก
ชนิด ยกเว้นกจิการใน(1) 
                 (๓)  การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด 
การประสาน การรีดการอัดโลหะดว้ยเครื่องจักรหรือก๊าซหรอืไฟฟูา  
ยกเวน้กจิการใน (๑) 
                 (๔)  การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกั่วสังกะสี 

๓. เลิกประกอบพาณิชยกจิ ตอ้งจดทะเบียนภายใน ๓๐ วนั นับ
แต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกจิ  
 ๔. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายตอ้งยื่นขอใบแทนภายใน ๓๐ วัน 
นับแตว่ันสูญหาย  
หน้าท่ีของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
 หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกจิมีหน้าที่ทีจ่ะตอ้งปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  ดังตอ่ไปนี ้

๑. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามแตก่รณี  

๒. ต้องจัดให้มีปูายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกจิ ไวห้นา้สา
นักงานแห่งใหญ่และสานกังานสาขา โดย เปิดเผยภายใน ๓๐ วนั นับ
แต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ปาูยช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่าย 
และชัดเจน จะมีอักษรตา่งประเทศในปาูยช่ือด้วย ก็ได้ และจะต้องตรง
กับช่ือทีจ่ดทะเบยีนไว้ หากเป็นสานกังานสาขาจะต้องมีคําว่า “สาขา” 
ไว้ดว้ย 

๓. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชยห์รือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้ ณ สานักงานในที่เปดิเผยและเห็นได้ง่าย 

๔. ต้องยืน่คํารอ้งขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐  
วันนับแตว่ันทีใ่บทะเบียนพาณิชย์สูญหายหรอืชํารุด  และเม่ือได้รับใบ
แทนแล้วตอ้งปฏิบตัิเช่นเดียวกับ  ข้อ ๓ 

๕. ต้องไปให้ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียน ตามคาํส่ัง
ของนายทะเบียน  
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๑๐ ๕๕ 

ดีบุกโครเมียม  นิเกิล  หรือโลหะอืน่ใด   ยกเวน้กิจการใน (๑) 
   (๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเครือ่งจกัร  
สารเคมี  หรือวธิีอืน่ใด ยกเว้นกิจการใน (๑)   
                  (๖)  การทาํเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การ
คัดเลือกหรอืการล้างแร ่

 ช.  กิจการเกีย่วกับยานยนต์  เครือ่งจกัรหรอืเครื่องกล 
           (๑)  การตอ่ การประกอบ การเคาะ การปะผุ 
การพน่สีการพน่สารกันสนิมยานยนต ์
                 (๒)  การตั้งศนูย์ถ่วงล้อ  การซอ่ม  การปรับแต่ง  
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์ 
เครื่องจักรหรือ เครือ่งกล 
           (๓)  การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์   
เครื่องจักร   หรือเครือ่งกลซึ่งมีไว้บรกิาร  หรือจําหนา่ยและในการ
ประกอบธุรกิจนัน้  มีการซอ่มหรอืปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจกัรหรอื
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
                  (๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต ์
           (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี ่
                 (๖)  การปะ  การเช่ือม      

 (๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัช 
ซ.  กจิการที่เกีย่วกบัไม้ 

            (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
           (๒)  การเล่ือย การซอย  การไส  การเจาะ  การ
ขุดร่อง  การทําคิว้  หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจกัร 

รถยนต์ประจาํทาง  การขายทอดตลาด  การรับซื้อขายที่ดนิ  การให้กูย้มื
เงิน  และการทาํโรงแรม 
 ๖. ขายหรอืให้เช่า  แผ่นซีดี  ดวีีด ี
 ๗. ขายอัญมณีหรอืเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
 ๘. ซื้อขายสินค้าหรอืบรกิารโดยวิธใีช้ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
 ๙. การบริการอนิเทอร์เน็ต 
 ๑๐. การให้เช่าพืน้ที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ๑๑. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินคา้หรอืบรกิารโดย
วิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
 ๑๒. ผลิต  รับจ้างผลิต  แผ่นซดีี  แถบบนัทกึ  วีดิทัศน์  แผ่นวีดิ
ทัศน์  ดวีีดีหรอืแผ่นวีดิทัศน์ระบบดจิิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบนัเทิง 
 ๑๓.การให้บรกิารเครื่องคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้อินเทอร์เน็ต 
 ๑๔. การให้บรกิารฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 ๑๕. การบริการเครื่องเล่นเกมส์ 
 ๑๖. การให้บรกิารตู้เพลง 
 ๑๗. โรงงานแปรสภาพ  แกะสลักและการทาํหัตถกรรมจากงาช้าง  
การคา้ปลีก   
ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย ์ 

๑. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน ๓๐ วนั นับ
แต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  

๒. การเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวต้าม (๑) ตอ้งจด
ทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง  
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๕๔ ๑๑ 

   (๓) การประดษิฐ์ไม้ – หวาย เปน็ส่ิงของด้วย
เครื่องจักร หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี หรอืการแต่งสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
          (๔)  การอบไม้ 
                 (๕)  การผลิตธูปดว้ยเครื่องจกัร 
          (๖)  การประดษิฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วย
กระดาษ              

(๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
(๘)  การเผาถา่นหรือการสะสมถ่าน 

 ฌ.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ        
(๑)  การประกอบกจิการ อาบ อบ นวด 

          (๒)  การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้าํ  อบไอน้ํา  
อบสมุนไพร 
                  (๓)  การประกอบกจิการโรงแรม หรอืกจิการอืน่ใน
ทํานองเดียวกนั 
          (๔)  การประกอบกจิการหอพกั  อาคารชุดให้เช่า  
ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรอืกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกนั 
               (๕)  การประกอบกจิการโรงมหรสพ 
          (๖)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เตน้รํา  ราํวง  
รองเง็ง   ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรอืการแสดงอืน่ ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
     (๗)  การประกอบกจิการสระว่ายน้ํา  หรือกจิการอืน่ 
ๆ ในทาํนองเดียวกัน 
          (๘)  การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียง 

       การจดทะเบียนพาณิชย ์
ด้วยกรมธุรกจิการคา้ ได้ถา่ยโอนภารกิจ งานจดทะเบียน

พาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ให้เทศบาลตาํบล
ร่มเมือง    เป็นผู้ดาเนนิการตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔  เป็นตน้
ไป   ดังนัน้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลตําบลร่มเมือง  ที่
มีความประสงค์จะดําเนินการดังต่อไปนี้  

๑. ขอจดทะเบียนพาณิชย์  
๒. ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์  
๓. ขอยกเลิกประกอบพาณิชย์  
๔. ขอออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์  
๕. ขอคํารบัรองสาเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์  

กิจการท่ีต้องจดทะเบยีนพาณิชย์  
๑. การทาํโรงสีข้าวและการทาํโรงเล่ือยที่ใช้เครือ่งจกัร 

 ๒. การขายสินคา้ ( ค้าปลีก, ค้าส่ง) วันหนึ่งๆ ตั้งแต่ ๒๐  บาท
ขึ้นไป  หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเปน็เงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท
ขึ้นไป 
 ๓. การเปน็นายหนา้หรือตัวแทนคา้ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้า  
และสินค้านัน้มีค่ารวมทั้งส้ินในหนึ่ง ๆ เป็นเงินตั้งแต่  ๒๐ บาทข้ึนไป 

๔. การประกอบหตัถกรรมหรือการอุตสาหกรรม  และขาย 
สินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งๆ เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทข้ึน
ไป  หรอืมีสินคา้ที่ผลิตได้มีคา่รวมทั้งส้ินเปน็เงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทข้ึน 
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๑๒  ๕๓ 

ประกอบหรอืการเล่น อื่นๆ ในทาํนองเดียวกัน 
   (๙)  การประกอบกจิการเสริมสวยหรอืแต่งผม  
เว้นแตก่ิจการที่อยูใ่นบังคับตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
          (๑๐)  การประกอบกิจการให้บรกิารคุมน้าํหนัก  
โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการ ใหอ้าหารที่มีวตัถุประสงค์พิเศษ  การ
บริหารรา่งกายหรอืโดยวธิีอืน่ใด เว้นแต่การให้บรกิารดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล               
                     (๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
          (๑๒)  การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทาง
การแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรอืส่ิงแวดล้อม 
                  (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือ
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
       ญ.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 
           (๑)  การปัน่ดา้ย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วย
เครื่องจักร  การทอผ้าด้วยกี่กระตกุตั้งแต่   5  กี่ขึน้ไป 
                  (๒)  การสะสมปอ ปุาน  ฝูายหรือนุน่ 
           (๓)  การปัน่ฝูายหรือนุน่ด้วยเครื่องจกัร 
                  (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ 
ด้วยเครื่องจักร 
           (๕)  การเย็บผ้าด้วยเครือ่งจกัรตั้งแต่  ๕  เครือ่ง
ขึ้นไป 
               (๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออืน่ ๆ  

 ๗.การช าระภาษีป้าย   
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษปีูาย  ต้องชําระภาษีตอ่พนักงานเจา้หน้าที ่
ภายในสิบห้าวนั  นับแตว่ันที่ได้รบัแจ้งการประเมินไม่ชําระภาษีปาูย 
ภายในเวลาที่กาํหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองตอ่เดือนของจํานวนเงิน 
ค่าภาษีปาูยที่คา้งชําระ 
 ๘. การผ่อนช าระภาษี   
 ภาษีปูายทีต่้องชําระมีจํานวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไป  ผู้มีหนา้ที ่
เสียภาษจีะขอผ่อนชําระเปน็งวด ๆละเท่า ๆ กันก็ได้  โดยแจ้งความจํานง 
เป็นหนังสือใหพ้นกังานเจ้าหนา้ที่ราบกอ่นครบกาํหนดเวลาชําระภาษ ี

๙.การอุทธรณ์   
 มีหน้าที่เสียภาษีที่ไดร้ับแจ้งการประเมินแล้วเหน็วา่รายการ 
ประเมินไม่ถูกต้อง  มีสิทธอิุทธรณ์การประเมินตอ่ผู้บริหารท้องถิน่  หรอืผู้ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้  ภายในสามสิบวนันับแต่วนัได้รับแจ้ง 
การประเมิน 

๑๐.บทก าหนดโทษ 
  (๑) ผู้ใดโดยรูอ้ยู่แล้ว  หรอืจงใจแจ้งข้อความอนัเปน็เท็จ  ให ้
ถ้อยคําเทจ็ ฯลฯ หรือนําพยานหลักฐานเพือ่มาแสดงการเสียภาษปีูาย   
ต้องระวางโทษจาํคกุไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรับตั้งแตห่้าพนับาทถึงห้าหม่ืน 
บาท  หรอืทั้งจาํทั้งปรับ 
 (๒) ผู้ใดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีปาูย  ต้องระวางโทษ 
ปรับตั้งแต่หา้พันบาทถึงหา้หม่ืนบาท 
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๕๒  ๑๓ 

   (๗)  การซกั การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วย
เครื่องจักร 
               (๘)  การยอ้ม  การกดัสีผ้าหรอืส่ิงทออืน่ ๆ  

ฎ.  กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที
คล้ายคลึง 
          (๑)  การผลิตภาชนะดนิเผา  หรอืผลิตภัณฑด์ินเผา 
                (๒)  การระเบดิ  การโม่  การปุนหินด้วยเครือ่งจกัร 
          (๓)  การระเบดิ การดูด การขุดดนิ และ หรือ ทราย
ด้วยเครื่องจักร 
   (๔)การผลิตเครือ่งใช้ด้วยซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
                  (๕)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง 
          (๖)  การเจียรไนเพชร  พลอย  หนิ  กระจก  หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง 
                 (๗)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดษิฐ์หนิเป็น
ส่ิงของต่าง ๆ  
          (๘)  การผลิตชอล์ก  ปูนพลาสเตอร์  ปนูขาว  ดินสอ
พอง  หรือการเผาหินปูน 
                 (๙) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ ที่มีแร่ใยหนิเป็น
ส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่นผ้าเบรค    ผ้าคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา  
กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน  ท่อน้าํ  เป็นต้น 
          (๑๐)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แกว้ 
                 (๑๑)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๓) เปล่ียนแปลง  แก้ไขพืน้ที่ปาูย ข้อความ ภาพ  หรือ
เครื่องหมายบางส่วนในปูายที่เสียภาษีแล้ว  อันเปน็เหตใุห้ตอ้งเสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของปูาย หรอืผู้ครอบครองปาูยตาม  (1)-(3)  จะต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการตอ่เจา้พนกังานเจา้หน้าทีภ่ายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันติดตั้ง  หรอืแสดงปูาย 
 (๔) ปูายที่เริ่มติดตั้ง  หรือแสดงในปแีรกให้เสียภาษปีูาย  
ตั้งแต่วันเริ่มตดิตั้งหรือแสดงจนถึงวันส้ินปี  และให้คิดภาษีเป็นราย
งวด ๆ ละสามเดือน  โดยเริ่มเสียภาษีปาูย   ตั้งแต่งวดที่ติดตั้งปูาย
จนถึงงวดสุดท้ายของป ี

 เจ้าของปาูย  หรือผู้ครอบครอง จะต้องยืน่แบบแสดง
รายการตอ่พนกังานเจา้หน้าทีภ่ายในสิบห้าวัน  นับแต่วนัที่ติด  หรือ
แสดงปูาย 
 

*กรณีไม่ยื่นแบบ/ยื่นแบบโดยไม่ถูกต้อง  
 (๑) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีปูายภายในเวลาทีก่ําหนด   
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจํานวนเงินทีต่้องเสียภาษีปาูย  เวน้แต่   
กรณีที่เจ้าของปูายได้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีปูายกอ่นทีพ่นกังาน 
เจ้าหน้าทีไ่ด้แจ้งให้ทราบ  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจํานวนเงินที ่
ต้องเสียภาษ ี
 (๒) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีปูายโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้เงินท ี
ต้องเสียภาษีปูายลดนอ้ยลง  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษปีูายท ี
ประเมินเพิ่มเติม  เวน้แต่กรณีที่เจ้าของปูายได้มาขอแกไ้ขแบบแสดง
รายการภาษปีูายให้ถกูต้องก่อนที่พนักงานเจา้หน้าที่แจ้งการประเมิน 
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๑๔  ๕๑ 

   ฏ.  กจิการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหนิ  สารเคมี 
              (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง
กรด  ดา่ง  สารออกซิไดส์  หรอืสารตวัทําละลาย 
           (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม    การ
ขนส่งก๊าซ 
              (๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม การขนส่ง
น้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์โตรเลียมตา่ง ๆ 
           (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  
ถ่านโคก้ 
              (๕)  การพน่สี  ยกเว้นกิจการใน ช. (1) 
          (๖)  การประดษิฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ดว้ยยาง  ยาง
เทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เลเกอรไ์ลท์  หรอืวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
            (๗)  การโม่  การบดอัด 
          (๘)  การผลิตสี  หรอืน้ํามันผสมสี 
             (๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรอืฟิล์ม
ภาพยนต ์
          (๑๐) การเคลือบ การชุบวตัถุด้วยพลาสตกิ 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์
ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
          (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
                (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

  ๔. อัตราค่าภาษีป้าย 
  (๑) ปาูยที่มีอกัษรไทยล้วน อัตรา ๓ บาทต่อหา้ร้อยตาราง
เซนติเมตร 
  (๒) ปาูยที่มีอกัษรไทยปนกับอกัษรต่างประเทศหรอืปนกับ
ภาพ  หรอืเครื่องหมายอืน่ อัตรา  ๒๐ บาทต่อหา้ร้อยตารางเซนติเมตร  
  (๓) ปาูยดังตอ่ไปนี้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อห้ารอ้ยตาราง
เซนติเมตร 
 ก. ปูายทีไ่ม่มีอกัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรอืเครื่องหมายใดๆ   
             หรือไม่ 

ข. ปูายที่มีอกัษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยูใ่ต้หรือต่าํกว่า 
อักษรตา่งประเทศ 

  (๔) ปาูยตาม (๑) – (๓) เม่ือคาํนวณพืน้ที่ของปาูยแล้ว ถ้า 
มีอัตราทีต่้องเสียภาษีต่าํกว่าปาูยละ 200 บาท ให้เสียภาษีปูายละ 200   
บาท 
 ๕.ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย   
 ได้แก่  เจ้าของปูาย  หรือผู้ครอบครองอาคาร  หรอืที่ดนิที่ปาูย 
ติดตั้ง  หรือแสดงอยู่ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาูย  และ 
หาตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้  มีหน้าที่เสียภาษปีูายโดยเสียเปน็รายป ี
 ๖.การยื่นแบบแสดงรายการ   
 เจ้าของปาูย  หรอืผู้ครอบครองจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี
ปูาย  เพื่อชําระภาษภีายในเดือนมีนาคมของปี  ยกเวน้ 

 (๑)  ปาูยที่ติดตั้ง  หรือแสดงปูายภายหลังเดือนมีนาคม 
  (๒)  ตดิตั้งปูายใหม่แทนปูายเดิม และมีพื้นที่ข้อความ   
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๕๐  ๑๕ 

   (๑๔)  การผลิต  การสะสม    การขนส่งดอกไม้เพลิง   
หรือสารเคมีอนัเปน็ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
              (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา 
          (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสาร
กําจัดศัตรพูืช หรือพาหะนาํโรค 
               (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 ฐ.  กิจการอื่น ๆ  
          (๑)  การพิมพห์นังสือหรือส่ิงพิมพ์อืน่ที่มีลักษณะ
เดียวกนัด้วยเครื่องจกัร 
               (๒)  การผลิต  การซ่อมเครือ่งอิเลคทรอนิคส์   เครือ่ง
ไฟฟูา  อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์    อุปกรณ์ไฟฟาู 
          (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรอืวตัถุที่คล้ายคลึง 
             (๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
          (๕)  การสะสมวตัถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรอื
เหลือใช้ 
               (๖)  การประกอบกจิการโกดังสินคา้ 
          (๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจภุัณฑ์ทีใ่ช้แล้ว 
               (๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
          (๙)  การก่อสรา้ง 
   ข้อ ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศ
บัญญัตนิี้ที่ตั้งอยูใ่นเขตที่กฎหมายว่าดว้ยการผังเมืองหรือกฎหมายวา่ด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรอืสถานประกอบกจิการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวตัถุอนัตราย  

(๓) ปาูยที่ติดตั้ง  หรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะ  นอกเหนือจาก (๑)  
และ (๒)  โดยมีพืน้ทีไ่ม่เกินห้ารอ้ยตารางเซนติเมตร 

(๔) ข้อความที่แสดงช่ือ และที่อยู่  ของเจ้าของปูายที่เป็นตวั
อักษรไทยที่มุมขวาดา้นล่างของปูาย  ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของ
บุคคลอืน่  และมีพื้นที่เกินสองตารางเมตร  หากส่วนที่มีข้อความ
ดังกล่าวส่วนหนึ่งส่วนใด  หรือทั้งหมดอยูน่อกขอบเขตของปูายใหค้ิด
ภาษีส่วนที่มีข้อความอยูน่อกขอบเขตปูาย  ตามอัตราของปูายที่มี
อักษรไทยล้วน  แต่ถ้าส่วนทีอ่ยูน่อกขอบเขตของปูายมีพืน้ทีไ่ม่เกินหนึ่ง
ในสิบของปูายใหไ้ด้รับการยกเวน้ภาษปีูาย 

(๕) ปาูยที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการคา้  หรอื
ประกอบกจิการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งที่รโหฐาน  ทั้งนี้เพือ่หารายได้  
และแต่ละปูายมีพืน้ที่ไม่เกินหนึ่งตารางเมตร 

๓. การค านวณภาษีปา้ย 
 (ก) ปูายที่มีขอบเขตกาํหนดได้  การคิดคํานวณภาษปีูาย  

ถือว่าเปน็ปาูยที่มีขอบเขตกําหนดไดต้ามเนือ้ที่ของแผ่นโครงเหล็ก หรอื
โครงอลูมิเนียม หรือโครงไม้ หรือโครงกระเบื้องที่ทาํขึ้นเพือ่เป็นผ้าย
โฆษณา แม้จะมีตัวอักษรไม้เต็มพื้นที่ หรอืมีเส้นตีส่วน กวา้งที่สุด คูณ 
ด้วยส่วนยาวที่สุดรองขอบเขตปาูยเป็นตารางเซนติ เมตร 

 (ข) ปาูยที่ไม่มีขอบเขตกาํหนดได้  การคิดคาํนวณภาษี
ปูาย  ถือเอาตวัอกัษรภาพ  หรือเครื่องหมายทีอ่ยู่ริมสุดเปน็ขอบเขต
สําหรับกาํหนดส่วนทีก่วา้งที่สุด  และยาวที่สุดเป็นขอบเขตของปูาย 

*วิธีค านวณพื้นท่ีป้าย 
     ขนาดของป้าย กว้าง XยาวXอตัราภาษี  หารด้วย  ๕๐๐ 
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๑๖ ๔๙ 

จะตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการนัน้และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง
ด้วย แล้วแตก่รณี 
 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

   ข้อ ๗  สถานประกอบกจิการตอ้งตั้งอยู่หา่งจากชุมชน 
วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน โรงเรียน  สถาบันการศกึษา 
โรงพยาบาล หรอืสถานที่อืน่ๆ ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานและ
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกจิการที่ไม่เข้า
ข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกจิการนัน้จะตอ้งตั้งอยู่หา่งจากชุมชน  
วัด  โรงเรียน ไม่น้อยกวา่  ๑๐๐  เมตร ทั้งนี้ เพื่อปูองกันอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยหรือการกอ่เหตุรําคาญของประชาชน  
  ข้อ ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตอ้งปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้
   (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง 
เหมาะสมที่จะประกอบกจิการที่ขออนุญาตไดต้ามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
           บันไดหนีไฟหรือทางออกฉกุเฉินมีลักษณะเป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ทั้งนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉนิตอ้งมีไฟส่องสว่างฉกุเฉิน
เม่ือระบบไฟฟูาปกติขัดขอ้ง 
           (๒)  ต้องจดัให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการ

*การเสียเงินเพิ่ม เจ้าของท่ีดินจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภายในเวลาทีก่ําหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อย 
ละสิบของจํานวนเงินที่ตอ้งเสียภาษี  เวน้แต่  กรณีเจ้าของที่ดนิได้ยืน่ 
แบบแสดงรายการก่อนเจา้พนักงานประเมินได้แจ้งใหท้ราบ  ให้เสียเงิน 
เพิ่มร้อยละห้าของจํานวนเงินทีต่้องชําระภาษ ี
 (๒) ยืน่แบบแสดงรายการที่ดนิไม่ถูกตอ้ง  ทําให้จาํนวนเงินที่ต้องเสีย 
ภาษีลดลงให้เสียเงินเพิ่มอกีร้อยละสิบของภาษีบาํรุงท้องที่ที่ประเมิน 
เพิ่มเติม   เว้นแต่  ได้มาของแกไ้ขรายการกอ่นที่เจ้าพนกังานประเมินได ้
แจ้งให้ทราบ 
 (๓) แจ้งจํานวนที่ดนิไม่ถูกตอ้ง  ให้เสียเงินเพิ่มอกีหนึ่งเท่าของค่าภาษ 
ทีประเมินเพิ่มเติม 
    ค่าป้าย 
*ค่าภาษีป้าย 
 ๑. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  ตามพระราชบัญญตัิภาษีปาูย  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
ได้แก่ ปูายที่แสดงช่ือ  ยี่ห้อ  หรือเครือ่งหมายทีใ่ช้ในการประกอบการคา้  
หรือประกอบกจิการอืน่เพือ่หารายได้  หรอืโฆษณาการคา้  ไม่วา่จะ 
แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วตัถุใด  ๆ ดว้ยอักษรภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน   
แกะสลัก  จารกึ  หรอืทําให้ปรากฏดว้ยวิธอีืน่ 

๒. ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
(๑) ปาูยที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบคุคล  รถจกัรยานยนต ์

รถบดถนน หรอืรถแทรกเตอร์  ตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต ์
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๔๘ ๑๗ 

กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
   (๓)  ตอ้งมีห้องน้าํและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่
กําหนดในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
และมีการดูแลรกัษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปน็ประจํา
ทุกวนั 
   ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปือ้นจาก
สารเคมี วัตถอุันตรายหรือส่ิงอืน่ใดอนัอาจเปน็อนัตรายตอ่สุขภาพตอ้งจัด
ให้มีที่อาบน้ําฉกุเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉนิ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอนัตรายและขนาดของการประกอบกจิการตามที่
กําหนดไวใ้นกฎหมายวา่ด้วยวัตถอุันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
   ข้อ ๑๐  สถานประกอบกจิการตอ้งมีการเก็บ  รวบรวม  
หรือกาํจัดมูลฝอยที่ถกูสุขลักษณะดังนี ้
           (๑) มีภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาด
ภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนัน้อยู่เสมอ 
           (๒) ในกรณีที่มีการกาํจดัเอง ต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากเจ้าพนกังานท้องถิน่และต้องดาํเนนิการให้ถูกต้องตามข้อบัญญตัิว่า
ด้วยการกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 
           (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปือ้นสารพษิหรือวัตถุ
อันตรายหรือส่ิงอืน่ใดที่อาจเปน็อนัตรายตอ่สุขภาพหรอืมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม จะตอ้งดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จํานวนเนือ้ที่ดนิเดิมของเจ้าของที่ดนิได้เปล่ียนแปลงไป  ให้เจ้าของ
ที่ดินยืน่แบบแสดงรายการที่ดนิตอ่เจา้พนักงานประเมินภายในสามสิบ
วันนับแตว่ันที่เปน็เจา้ของที่ดนิขึน้ใหม่  หรือนับแตว่ันทีจ่ํานวนเนื้อที่ดนิ
ได้มีการเปล่ียนแปลง 

กรณีการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิอนัเป็นเหตุให้ได้รบัการลดหยอ่น
ตามที่เปล่ียนแปลงไป  หรือเหตอุย่างอืน่ทาํใหอ้ัตราภาษบีํารุงท้องที่
เปล่ียนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินแจ้งการเปล่ียนแปลงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีภ่ายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัที่เปล่ียนแปลง 

*การช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ในการประเมินภาษีบํารุงทอ้งที่สําหรับปีแรกของการตีราคาปาน

กลางของที่ดนิ เจา้พนกังานประเมินจะคาํนวณภาษี  และแจ้งการ
ประเมินภายในเดือนมีนาคมของปี  และจะใช้เปน็การประเมินภาษี
สําหรับในปตี่อไปจนครบรอบวาระเวลาส่ีป ี
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายใน 
เดือนเมษายนของทุกป ี
 เม่ือกรรมสิทธิ์หรอืการครอบครองของเจ้าของที่ดนิได้โอนตกไป
ยังบุคคลอื่น  ให้ผู้รับโอนมีหนา้ที่ร่วมกับเจ้าของที่ดนิเดิมเสียภาษีที่ค้าง
ชําระไม่เกนิหา้ปีรวมทั้งปีสุดทา้ยที่มีการเปล่ียนแปลงเจ้าของที่ดินด้วย  
ส่วนภาษทีี่ค้างชําระเกินห้าปคีงอยู่ในความรับผิดชอบของเจา้ของที่ดนิ
เดิม แต่ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งไดก้รรมสิทธิ์มาในการขาย
ทอดตลาดโดยคาํส่ังศาลหรอืคําส่ังของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดี
ล้มละลาย 



 18 

๑๘ ๔๗ 

  ข้อ ๑๑  สถานประกอบกจิการตอ้งมีการปูองกนัและ
กําจัดแมลงและสัตว์ที่เปน็พาหะของโรคตดิต่อให้ถกูต้องตามหลัก
วิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
   ข้อ ๑๒  สถานประกอบกจิการที่มีโรงอาหารหรือ
ห้องครัวทีจ่ัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม
อาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนนิการให้ถกูตอ้งตามข้อบัญญัตวิ่า
ด้วยสถานจาํหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
   ข้อ ๑๓  สถานประกอบกจิการตอ้งจัดวางส่ิงของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเปน็สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่
เสมอ 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ข้อ ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัตใิห้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง  
  ข้อ ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มีการปูองกนั
เพื่อความปลอดภยัดังนี ้
   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่อง
ดับเพลิง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะตอ้งมีการบันทกึการบาํรุงรักษาเครือ่งดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดอืนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน้จาก
หน่วยงานทีท่างราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่นอ้ยกว่า

 กรณีบ้านวา่ง  หากไม่มีการแจ้งตามข้างตน้เจา้ของทรัพย์สินอาจจะ
ใช้ใบเสร็จรับเงินคา่สาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บในเดือนที่วา่ง  ไปยื่น
ประกอบในการแจ้งลดค่ารายปกี็ได้โดยอนุโลม 
                         ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
*ท่ีดินท่ีต้องช าระภาษี 
 ตาม  พ.ร.บ.  ภาษบีํารุงทอ้งที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๒๙ หมายถึง  ที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิใ์นทีด่ิน  หรอืครอบครอง
อยู่ในที่ดนิที่ไม่เปน็กรรมสิทธิ์ของเอกชน  เพื่อใช้เป็นทีป่ระกอบกสิกรรม 
เป็นที่เล้ียงสัตว์  เป็นที่อยูอ่าศยัของตนเอง  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษบีํารุงท้องที่  ได้แก่  เจ้าของที่ดนิ   ซึ่งเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลไม่ว่าจะเปน็บุคคลธรรมดา  หรือนิติบคุคล 
*การลดหย่อน /ยกเว้น/ลดภาษี 
 ให้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจา้ของที่ดนิแปลงเดียว  หรอืปลายแปลงที่
อยู่ในจังหวัดพัทลุง เขตเทศบาลตําบลร่มเมือง  และใช้ทีด่ินนัน้เป็นทีอ่ยู่
อาศัยของตน  เปน็ที่เล้ียงสัตว์ของตน  หรอืประกอบกสิกรรมของตน  ให้
ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้จ านวน  ๑  ไร่   
*การยื่นแบบแสดงรายการ 
 ให้เจา้ของที่ดนิซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่  ยืน่แบบแสดง
รายการที่ดนิเพื่อเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดนิและใหใ้ช้ได้ทกุปี  ในรอบระยะเวลาส่ีปี  (ตามที่
ผู้บริหารทอ้งถิ่นกําหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั)  เว้น
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๔๖  ๑๙ 

   (๒) กรณีที่มีวัตถอุันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอนัตรายหรอืส่ิงของที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายหรอื
อัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตรายและ
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
   ข้อ ๑๖ สถานประกอบกจิการใดที่การประกอบกจิการอาจ
ก่อให้เกิดมลพษิทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน มลพิษทางอากาศ  
มลพิษทางน้าํ ของเสียอนัตราย หรอืมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอนัตราย 
จะตอ้งดําเนนิการควบคุมและปอูงกนัมิให้เกดิผลกระทบจนเป็นเหตุ
รําคาญหรือเปน็อนัตรายตอ่สุขภาพของคนงานและผู้อยูอ่าศัยบริเวณ
ใกล้เคียง  
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

  ข้อ ๑๗  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวนันับแต่วนัที่เทศบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาํเนนิกจิการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 
๕ ในลักษณะที่เปน็การคา้ เวน้แตจ่ะไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนกังานท้องถิน่อาจกําหนด
เง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ ใบอนุญาตปฏบิัติเพื่อปอูงกนัอนัตรายตอ่
สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาํหนดไว้โดยทัว่ไปในเทศบัญญัตนิี้

วันทีไ่ด้รับแจ้งการประเมิน โดยให้แบ่งออกเปน็สามงวดๆ ละเท่า ๆ กัน  
ดังนี้  
งวดที่ ๑ ชําระภายในกําหนดสามสิบวนั  นับแตว่ันถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้ง
การประเมิน 
งวดที่  ๒ ชําระภายในหนึ่งเดอืนนับแตว่นัสุดท้ายทีต่้องชําระงวดที่ ๑ 
งวดที่  ๓ ชําระภายในหนึ่งเดอืนนับแตว่นัสุดท้ายทีต่้องชําระงวดที่ ๒  
 หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชําระงวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนด เวลา
ดังกล่าวให้หมดสิทธิที่จะผ่อนชําระสําหรับงวดที่ยังไม่ได้ชาํระ 
 
การอุทธรณ์ 
 เจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถยืน่คํารอ้งต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เพือ่ขอให้พจิารณาการ
ประเมินใหม่  ภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมิน  และ
ในระหวา่งยื่นอุทธรณ์ผู้รับประเมินยังคงมีหนา้ที่ชําระภาษภีายใน  ๓๐ 
วัน  นับถัดจากวนัที่ได้รับแจ้งการประเมินหากไม่ชําระภายในกาํหนด
จะตอ้งชําระเงินเพิ่มตาม   (๑) – (๔) 
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง/บา้น
ว่าง 
 เทศบาลตําบลร่มเมืองได้ถือปฏิบัติ  โดยให้เจ้าของทรัพย์สินแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกัษรตามแบบที่เทศบาลกําหนด  ภายในเดือนที่มีการ
เปล่ียนแปลง  และกรณีบา้นว่างตอ้งแจ้ง ภายในเดือนที่วา่งตั้งแต่วนัที่ ๕ 
- ๒๕ ของเดือน  เพือ่ใช้ประกอบการลดคา่รายปี   และคา่ภาษใีนปีถัดไป  
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๒๐  ๔๕ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกจิการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่ง
เดียว 
  ข้อ ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกจิการตามที่ตอ้งมีการ
ควบคุมตามขอ้ ๕ ในลักษณะที่เป็นการคา้ จะต้องยืน่คําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาํหนดไว้ทา้ยเทศบัญญตัินี ้พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี ้
    (๑) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
           (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
           (๓) อืน่ๆ ตามที่เทศบาลตาํบลร่มเมืองประกาศ
กําหนด 
  ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบัตติามหลักเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไข ดังตอ่ไปนี ้
   (๑)  สถานที่ตั้งตอ้งตั้งในบริเวณที่เหมาะสม  ไม่มี
น้ําทว่มขังและสามารถระบายน้ําออกได้โดยสะดวก 
   (๒) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่
เหมาะสมและเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนด 
     (๓) ต้องทาํทางระบายน้ําหรอืบอ่พักน้าํเสียด้วย
วัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไม่ซึม ไม่รั่ว น้ําไหลได้สะดวก 
   (๔)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดอืดรอ้นแก่
ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัย ใกล้เคียง 
    (๕)  ตอ้งมีการบาํบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เสียหรือกากของเสีย ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ ์

การช าระภาษี 
 เจ้าของทรัพย์สินจะตอ้งชําระภาษภีายในสามสิบวนันับแตว่ัดถัด
จากวนัที่ไดร้ับแจ้งการประเมิน   
 ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ชําระภาษีภายในกําหนด ๓๐ วนั นับแต่วนั
ถัดจากวนัที่ได้รับแจ้งการประเมิน  จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอตัรา  ดังนี้
 ๑. ชําระไม่เกนิหนึ่งเดอืน  นับแต่วนัที่พน้กาํหนด ชําระเงินเพิ่ม
ร้อยละ  ๒.๕ ของจํานวนเงินคา่ภาษีที่คา้งชําระ 
 ๒. ชําระเกินหนึ่งเดือนแตไ่ม่เกนิสองเดือน ชําระเงินเพิ่มร้อยละ ๕
ของจํานวนเงินคา่ภาษีที่คา้งชําระ 
 ๓. ชําระเกินสองเดือนแต่ไม่เกนิสามเดอืน ชําระเงินเพิ่มร้อยละ 
๗.๕ ของจํานวนเงินคา่ภาษีทีค่้างชําระ 
 ๔. ชําระเกนิสามเดอืนแต่ไม่เกนิส่ีเดือน ชําระเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ 
ของจํานวนเงินคา่ภาษีที่คา้งชําระ 

หากผู้เสียภาษไีม่ชําระภาษี และเงินเพิ่มภายในส่ีเดอืน  ตาม (๑) 
– (๔)  ผู้บริหารท้องถิน่มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยดึ อายดั หรอื
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน  เพื่อนําเงินมาชําระค่าภาษี และเงินเพิ่มได้โดย
ไม่ต้องขอให้ศาลส่ังหรือออกหมายยดึ 
การผ่อนช าระค่าภาษี  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และทีด่ิน จะขอผ่อนชําระคา่ภาษไีด้
โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชําระนัน้มีจาํนวนตั้งแต่เกา้พันบาทข้ึนไป  
และกระทําได้ตอ่เม่ือได้มีการยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตอ่
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของปีนัน้ และต้องแจ้งความ
จํานงเป็นหนังสือตอ่พนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วนัถัดจาก 



 21 

๔๔  ๒๑ 

   (๖)  ต้องมีระบบการกาํจดั หรือรองรับส่ิงปฏกิูลมูล
ฝอยและส่ิงเปรอะเปื้อนอนัได้สุขลักษณะและเพียงพอ และตอ้งจดั
สถานที่มิให้เป็นทีอ่าศัยของสัตวน์าํโรค 
   (๗) จดัให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับ
คนที่ทาํการอยู่แล้ว ในสถานทีน่ัน้ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาํบลนาท่อม
กําหนด    และตอ้งอยูใ่นทาํเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดอจุจาระด้วย
วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 (๘)  ตอ้งจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแกก่ิจกรรมนั้น 
  (๙)  ต้องมีการปอูงกนักล่ิน  เสียง แสง รังสี ความ

สะเทือน ส่ิงมีพิษฝุุนละออง เขม่า เถ้า ควัน มูล หรือส่ิงใด  ซึ่งอาจเป็น
เหตุรําคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ หรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือมีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม  
ข้อกําหนดดังกล่าวตอ้งปฏิบัตใิห้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนด 
   (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตว์ต้องมีที่ขัง  และหรือที่
ปล่อยสัตวก์วา้งขวางพอและจัดสถานที่ใหอ้ยูใ่นสภาพทีไ่ม่กอ่ให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชนและไม่กอ่ให้เกิดอนัตรายหรือ ความทุกขท์รมานแก่
สัตว์ และให้มีการเก็บรวบรวมและกําจัดมูลสัตว์  เศษอาหาร หรือซาก
สัตว์ใหไ้ด้สุขลักษณะ 
    (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกบัการตากหรอืผ่ึงสินค้าตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเหน็ชอบ 
   (๑๒)  สถานทีซ่ึ่งมีการใช้  เก็บ  สะสมวัตถุมีพษิ  
วัตถุไวไฟ  วตัถุระเบิด หรอืวตัถุอืน่ที่อาจเปน็อันตรายต้องจดัเก็บสารเคมี
ดังกล่าวให้ได้สุขลักษณะไม่กอ่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัตหิรือผู้อยู่อาศัย

                        ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
* ลักษณะโรงเรือน และส่ิงปลูกสร้าง 
 ๑. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีต้องช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ตาม พรบ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  พ.ศ. ๒๔๗๕  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๕)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้แก่โรงเรือนหรอืส่ิงปลูกสร้างที่ให้เช่า ที่ทําการค้า ที่
ไว้สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม ใหญ้าต ิ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอยู่
อาศัย และที่ใช้ในกจิการอืน่ ๆ ในปีที่ล่วงแล้ว  เจา้ของทรัพย์สินจะต้อง
ชําระภาษใีนอัตราร้อยละ  ๑๒.๕ ของคา่รายป ี
ค่ารายปี  หมายความวา่  จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนัน้สมควรให้เช่าได้ในปี
หนึ่ง ๆ  
 ๒.โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีได้รับการยกเว้นภาษี  ได้แก ่ 
โรงเรือนหรอืส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรอืผู้แทนอยู่เฝูารกัษา และ
ซึ่งมิได้ใช้เปน็ที่ไว้สินค้า หรอืประกอบการอตุสาหกรรม 
 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี 
 เจ้าของทรัพย์สินจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ชําระภาษีปีละ
ครั้ง ตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  
ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ของป ี
 ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ยืน่แบบพิมพ์เพือ่เสียภาษี หรอืยื่นแบบไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สมบูรณ์ พนกังานเจ้าหนา้ที่มีอํานาจ
ประเมินดังนี ้
 -ไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการ ประเมินยอ้นหลังได้ไม่เกินสิบป ี
         -ยื่นแบบไม่ถูกต้อง ประเมินย้อนหลังไดไ้ม่เกินห้าป ี
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๒๒ ๔๓ 

   (๑๓)  ปฏิบัตกิารอื่นใดเกีย่วดว้ยสุขลักษณะ
คําแนะนาํ  หรอืคําส่ัง เจา้พนกังานสาธารณสุข  และคําส่ังเจา้พนักงาน
ท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ   ข้อบังคับ  และคําส่ังของเทศบาลตําบลร่ม
เมือง 
  ข้อ ๒๐  ผู้ได้รบัการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบ
ห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น 
หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนัสมควรให้ถอืว่า
สละสิทธิ ์   
  ข้อ ๒๑  เม่ือได้รบัคําขอรับใบอนุญาตหรอืคําขอตอ่อายุ
ใบอนุญาตให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรอื ไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใ้นเทศบัญญัตนิี้ ให้เจา้
พนักงานทอ้งถิ่นรวบรวมความไม่ถกูตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแกไ้ขให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั และ
ในกรณีจาํเป็นที่จะต้องส่งคืนคาํขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาํขอพรอ้ม
ทั้งแจ้งความไม่ถกูต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบหา้วนันบั
แต่วันได้รับคําขอ 
  เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจ้ง
คําส่ังไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน
นับแตว่ันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถกูต้องหรอืครบถว้นตามทีก่ําหนด
ในเทศบญัญัตนิี ้
  ในกรณีที่มีเหตจุําเปน็ที่เจ้าพนกังานท้องถิน่ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีคาํส่ังไม่อนุญาตไดภ้ายในกาํหนดเวลา 

     
        ภาษีน่ารู้ คู่ต าบลร่มเมือง 
 

 
    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดย... 
 

         กองคลัง  เทศบาลตาํบลร่มเมือง 
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๔๒  ๒๓ 

ตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอ้ีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวนั แตต่้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํเป็นแต่ละครั้งใหผู้้
ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกาํหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยาย
เวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๒๒  ใบอนุญาตให้มีอายหุนึ่งปนีับแตว่ันทีอ่อกใบ  
อนุญาตและใหใ้ช้ได้เพียง ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลร่มเมืองเท่านัน้ 
   การขอต่ออายุใบอนญุาตจะตอ้งยื่นคําขอกอ่นใบอนุญาตสิน้
อายุ เม่ือได้ยืน่ คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วใหป้ระกอบกิจการ
ต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานท้องถิน่จะส่ัง ไม่ต่ออายใุบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนญุาตและการอนุญาตใหต้่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้ตาม
ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย 
  ข้อ ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตตามอัตราที่กาํหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิีใ้นวันที่มารับใบอนุญาต
สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิน้
อายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอตอ่อายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนนิ
กิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ําหนด ให้ชําระคา่ปรบั
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจาํนวนค่าธรรมเนียมที่คา้งชําระ เวน้แต่ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นก่อนถึงกาํหนดการเสีย
ค่าธรรมเนยีมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหนา้ที่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้าง 
ชําระค่าธรรมเนียมตดิต่อกนัเกนิกวา่สองครั้งให้เจา้พนกังานท้องถิน่  

ลําดับ รายการ บาท 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑๓. 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

๑๒.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
๑๒.๗  การโม่  การบดชัน 
     ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  ใช้เครื่องจักร 
๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
     ก.  การผลิตสี 
     ข.  การผลิตน้ํามันผสมสี 
๑๒.๙  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
     ก.  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
     ข.  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
๑๒.๑๐  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 
     ก.  การสะสมยาฆ่าแมลง 
     ข.  การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ค.  การผลิต  การบรรจุโดยใช้เครื่องจักร 
๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
กิจการอื่น ๆ 
๑๓.๑  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
     ก.  ต่ํากว่า  ๑  แรงม้า 
     ข.  เกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ค.  เกินกว่า  ๕  แรงม้า 
๑๓.๒  การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคตรอนิคส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเลคตรอนิคส์  อุปกรณ์
ไฟฟูา 
๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
๑๓.๔  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
     ก.  การถ่ายแบบพิมพ์ พิมพ์เขียว 
     ข.  การถ่ายเอกสาร 
๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใช้แล้ว 
๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
๑๓.๗  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว 
๑๓.๘  การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีไม่ใช่สิ่งทอ 

๘๐๐.- 
  
  

๓๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
๒,๐๐๐.- 
๓๐๐.- 

  
๓๐๐.- 
๘๐๐.- 
๘๐๐.- 
 ๘๐๐.- 

 ๓,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 

    ๑,๕๐๐.- 
   

๓,๐๐๐.- 
  

๓๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๒,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

   
  

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 

      
   ๑,๐๐๐.- 
     
     ๕๐๐.- 

๓๐๐.- 
๓๐๐.- 

     ๑,๐๐๐.- 
๒๐๐.- 

       ๕๐๐.- 
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มีอํานาจส่ังให้ผู้นัน้หยดุการดาํเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบจํานวน 
  ข้อ ๒๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบัญญัตินี้ 
ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลร่มเมือง 
  ข้อ ๒๕ ผู้ได้รบัใบอนญุาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกจิการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ 
  ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ใบอนญุาตสูญหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด
ในสาระที่สําคญั ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตยืน่คาํขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวนันับแตว่ันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
ตามแบบทีก่ําหนดไว้ทา้ยเทศบัญญตัินี ้
     การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขดังต่อไปนี ้
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยืน่คาํขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนาํสําเนาบนัทึกการแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหนา้ที่แห่ง
ท้องที่ที่ใบอนญุาตสูญหายมาแสดงต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาํลาย หรือชํารดุในสาระ
ที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่
เหลืออยู่ มาแสดงตอ่เจา้พนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 
  ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัตหิรือ
ปฏิบัตไิม่ถูกตอ้งตามบทแห่ง พระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

ลําดับ รายการ บาท 

๑๑. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 ๑๒. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

กิจการเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
๑๑.๒  การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
๑๑.๓  การระเบิด การดูด การขุดดินและหรือทรายด้วยเครื่องจักร 
๑๑.๔  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก.  ไม่เกิน  ๓   ประเภท 
     ข.  เกิน  ๓  ประเภท 
๑๑.๕  การสะสม  การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก.  การสะสมซีเมนต์  หิน  ทราย วัตถุคล้ายคลึง 
     ข.  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  วัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๖  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๗  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
๑๑.๘.  การผลิตชอล์ก ปูนพลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
๑๑.๙  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น
ผ้าเบรค  ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน ท่อนํ้าเป็นต้น 
๑๑.๑๐  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแ์ก้ว 
๑๑.๑๑  การผลิตกระดาษทราย 
๑๑.๑๒  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ ์
 กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง   สารออกซิไดส์  
หรือสารตัวทําละลาย 
๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
     ก.  การสะสมก๊าซ  การบรรจุ 
     ข.  การผลิตก๊าซ  การขนส่งก๊าซ 
๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
     ก.  ร้านค้าปลีก 
          -  ปั๊มหลอดแก้ว  ต้ังแต่  ๔๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 
          -  ปั๊มหลอดแก้ว  ต้ังแต่ ๑,๐๐๑  ขึ้นไป 
     ข.  สถานีบริการนํ้ามันที่มีหัวจ่ายนํ้ามัน  หัวจ่ายละ 
     ค.  คลังนํ้ามัน 
๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
๑๒.๕  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในข้อ ๗(๑) 

  
๕๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 
๓,๐๐๐.- 

  
๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  

๑,๐๐๐.- 
 ๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
  

๘๐๐.- 
  
     ๕๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 
  
  

  
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๒๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๓๐๐.- 
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๔๐ 
 ๒๕ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอ้บัญญัตนิี ้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กําหนดไว้เกีย่วกับการประกอบกจิการตามที่ได้รบัใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตนิี้ เจ้าพนกังานท้องถิน่มีอํานาจ ส่ังพกัใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตต่้องไม่เกนิสิบหา้วนั 
  ข้อ ๒๘  เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รบัใบอนุญาต 
   (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึน้ไปและมี
เหตุที่จะตอ้งถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอกี 
   (๒)  ตอ้งคําพิพากษาถึงที่สุดว่าไดก้ระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระ 
ราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราช 
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอ้บังคับนี้หรอืเง่ือนไขท่ีระบไุว้
ในใบอนุญาตในเรือ่งที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกจิการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถูกต้องนัน้
ก่อให้เกิดอนัตราย อย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบตอ่สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของ
ประชาชน 
  ข้อ ๒๙ ส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ทําเปน็หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบ 
อนุญาต หรอืผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาํส่ังดังกล่าว ให้ส่งคําส่ังโดยทาง
ไปรษณียต์อบรับ หรอืให้ปิดคาํส่ังนัน้ไวใ้นที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานกัทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถอืวา่ 

ลําดับ รายการ บาท 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
๑๐. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๙.๕  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๙.๖  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือ
การแสดงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 
๗.๗  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๘.๘  การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
๙.๙  การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษการบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด  
เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล 
๙.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม สนุกเกอร์  หรือกิจการอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน 
๙.๑๒  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย
กี่กระตุกต้ังแต่  ๕  กี่ขึ้นไป 
     ก.  โดยใช้แรงคน 
     ข.  การกรอด้ายทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๒  การสะสมปอ  ปุาน  ฝูายหรือนุ่น 
๑๐.๓  การปั่นด้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทอด้วยเครื่องจักร 
     ก.  ใช้เครื่องจักรตํ่ากว่า  ๕  แรงม้าลงมา 
     ข.  ใช้เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
๑๐.๕  การเยบ็ผ้าด้วยเครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
๑๐.๖  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๘  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
     ก.  โดยใช้แรงคน 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 

  
๓๐๐.- 

  
  

๑,๐๐๐.- 
  

๑,๐๐๐.- 
  

๑,๐๐๐.- 
  

๒,๐๐๐.-  
  
 

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 
๒๐๐.- 

  
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๓๐๐.- 
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๑๕๐.- 
๕๐๐.- 
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๒๖  ๓๙ 

ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาํส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง หรอืวนั
ปิดคําส่ัง แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๓๐  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรบัใบอนุญาต
สําหรับการประกอบกจิการ 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่
ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๓๑  ผู้ใดฝาุฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามข้อบัญญัตนิี้ตอ้ง
ระวางโทษตามทีก่ําหนดไวใ้นบทกาํหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    
  ประกาศ  ณ  วนัที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
      
 

 
          (นายสมพงษ์   ดอนเพ็งจันทร)์   
                     นายกเทศมนตรีตาํบลร่มเมือง 
 
 
  เห็นชอบ 
 
 
   ผู้ว่าราชการจังหวดัพัทลุง 

ลําดับ รายการ บาท 

๘ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
๙ 

กิจการเก่ียวกับไม้ 
๘.๑  การผลิตไมข้ีดไฟ 
     ก.  อุตสาหกรรมภายในครอบครัว 
     ข.  โรงงานทําไม้ขีดไฟ 
๘.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  การตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
     ก.  การเลื่อย การซอยไม้โดยใช้เครื่องจักรกําลังตํ่ากว่า  ๕  แรงม้า 
     ข.  การเลื่อย การซอยไม้โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกําลัง ๕  แรงม้าขึ้นไป 
     ค.  การไส  เจาะ  ขุดร่อง  โดยเครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ -๕  แรงม้า 
     ง.  การไส เจาะ ขุดร่อง โดยเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้า 
๘.๓  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่นการทาสารเคลือบ
เงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
     ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่ถึง  ๑  แรงม้า 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้า 
๘.๔  การอบไม ้
๘.๕  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
๘.๖  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
๘.๗  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
๘.๘  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
     ก.  เพ่ือขายปลีก 
     ข.  เพ่ือขายส่ง 
กิจการเก่ียวกับการบริการ 
๙.๑  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
๙.๒  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร 
๙.๓  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
     ก.  มีห้องพักตํ่ากว่า  ๒๕  ห้องลงมา 
     ข.  มีห้องพักต้ังแต่  ๒๕  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
     ค.  มีห้องพักต้ังแต่  ๕๐  ห้องขึ้นไป 
๙.๔  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการ
อื่นใดในทํานองเดียวกัน  ห้องละ 

  
  

๕๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 

  
  

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  
  

๓๐๐.- 
๔๐๐.- 
๕๐๐.- 
๓๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 

  



 27 

๓๘  ๒๗ 

   ยื่นคําขออนุญาตประกอบกจิการที่เปน็อนัตรายตอ่ 

 สุขภาพ (แบบ อภ.๑/อภ.๓ )  พร้อมเอกสารประกอบ   

        เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจพืน้ที่  สถานทีต่ั้ง 
ประกอบกจิการ   พรอ้มคําแนะนําด้านสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นพจิารณาออก

ผู้ขออนุญาตชาํระคา่ธรรมเนยีม   

รับใบอนุญาต อภ.๒ 

แผนภูมิขั้นตอนการยืน่ขอใบอนุญาตประกอบกจิการ 
ที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

ขั้นตอนการให้บรกิาร 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

        
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)ใบ
จดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่มี) 

๓.  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและ
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเอง 

๔.  แผนผังรายละเอียดการบําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมของกิจการ 

ลําดับ รายการ บาท 

  
  
  
  
   
๗. 
  
  
  
  
  
  

  

๖.๕  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑) 
     ก.  เครื่องจักรตํ่ากว่า ๑ แรงม้า 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้า 
๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๑  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยาน
ยนต์ 
     ก.  การต่อประกอบรถจักรยานยนต์ 
     ข.  การต่อประกอบรถยนต์ เรือยนต์  เรือกลไฟ 
     ค.  การพ่นสีสิ่งของต่าง ๆ 
     ง.  การพ่นสีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
๗.๒  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์   เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล 
     ก.  การซ่อมเครื่องจักรกลหนัก 
     ข.  การซ่อมรถยนต์หรือเครื่องยนต์ 
     ค.  การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
๗.๓  การประกอบธรุกิจเกี่ยวกับจักรยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้
บริการ  หรือจําหน่ายและในการประกอบธรุกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรบัปรุงยานยนต์
เครื่องจักรกลหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
๗.๔  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
     ก.  เครื่องจักรตํ่ากว่า ๑ แรงม้า 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้า 
๗.๕  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
     ก.  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
     ข.  การทําแบตเตอรี่ 
๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 
     ก.  การปะยางรถจักรยานยนต์  และจักรยาน  ๒  ล้อ 
     ข.  การปะยางรถยนต์ 
     ค.  การหล่อดอก 
๗.๗  การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 

   
๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
  
  

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๒๐๐.- 
๒๐๐.- 

  
 

๕๐๐.- 
๓๐๐.- 
๒๐๐.- 

  
๑,๕๐๐.-  

 
  

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  

๑๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 
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๒๘  ๓๗ 

แบบ อภ. 1 
 

ค าขอรับใบอนุญาต  
เลขท่ีรับ………/…….. เลขท่ี……… 
                                                          เขียนท่ี……………………………………. 

วันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ.................. 
        ข้าพเจ้า (นาย , นาง  นางสาว)......................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา   เป็นนิติบุคคล 
อายุ........... ปี สัญชาติ..............เลขหมายประจําตัวประชาชน ……………………………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............ ตรอก / ซอย........................................ถนน........................................ตําบล / 
แขวง................................................ อําเภอ / เขต................................จังหวัด.................................โทร
ศัพท์................................โทรสาร..........................................  
                        ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

(   ) สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท……………………………… 
      โดยมีพื้นท่ีประกอบการ………………………………..ตารางเมตร  
(   ) กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท………………………………………… 
      มีคนงาน…………คน ใช้เครื่องจักรขนาด…………….แรงม้า พื้นท่ี……….……  
(   ) กิจการตลาด ท่ีมีจําหน่าย…………………(เป็นประจํา / เป็นครั้งคราว / ตามวันนัด)  
(   ) กิจการจําหน่ายสินค้าในท่ี / ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท………………… 
      ณ บริเวณ…………………………….โดยวิธีการ…………………………………...  
(   ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท  
(   ) เก็บขนส่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่……………………………………..  
(   ) เก็บชนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยู่ท่ี………………………..  
(   ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่………………………………………  
(   ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ท่ี…………………………  

ต่อ (เจ้าพนักงาน) ………………………………………………. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ 
คือ  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้รับใบอนุญาต  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต  
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ  
    3.1 …………………………………………………………………………………… 
    3.2 …………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ล าดับ รายการ บาท 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๖. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

๕.๔  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก.  เครื่องสีขนาดเล็ก ตํ่ากว่า  ๕  แรงม้า 
     ข.  เครื่องสีขนาดกลาง ต้ังแต่  ๕ - ๑๐  แรงม้า 
     ค.  เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่  ต้ังแต่  ๑๑  แรงม้าขึ้นไป 
๕.๕  การผลิตยาสูบ 
     ก.  โดยใช้แรงคนไม่เกิน  ๕  คน 
     ข.  โดยใช้แรงคนเกิน  ๕  คนขึ้นไป 
     ค.  โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงม้า 
๕.๗  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
     ก.  การสะสมปุ๋ย 
     ข.  การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ค.  การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
๕.๘  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
๕.๙  การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
๖.๑  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
๖.๒  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแรห่รือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (๑) 
     ก.  การหลอม การหล่อ การกลึง การตีโละทุกชนิด 
     ข.  การถลุงแร่โลหะทุกชนิด 
๖.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การขัด
โลหะ 
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูายกเว้นกิจการใน (1) 
     ก.  ด้วยก๊าซหรือไฟฟูา 
     ข.  ด้วยเครื่องจักร 
๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล หรือ
โลหะอื่น  ยกเว้นกิจการใน (๑) 

  
๒๐๐.- 
๔๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
  

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 
๗๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
   

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
 ๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
  
  

๕๐๐.- 
๗๐๐.- 
๕๐๐.- 
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๓๖ ๒๙ 

 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้สถานประกอบการโดยสังเขป  
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

      
 
  (ลงชื่อ)……………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต  

(……………………………)  
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  

(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้……………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 (  ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..  
 

(ลงชื่อ)……………...………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(……………………………….)  

ตําแหน่ง……………………………….  
วันท่ี………./……………/………... 
  

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 

(ลงชื่อ)……………………..………เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
(…………………………)  

ตําแหน่ง……………………………………  
วันท่ี……..…./………………/….……... 

ล าดับ รายการ บาท 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
      ๔ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 
๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๓  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๒๔  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
๓.๒๕  การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในการสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๖  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป  
กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
๔.๑  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุด้วยเครื่องจักร 
     ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากว่า  ๑  แรงม้าลงมา 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า 
     ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง ต่าง ๆ  
     ก.  ประเภททีไ่ม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  ประเภทใช้เครื่องจักร 
๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
๕.๕  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
     ก.  โดยใช้แรงคน 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 
 กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
๕.๑  การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
     ก.  โดยใช้แรงคน 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 
๕.๒  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
     ก.  การล้างการรมยางดิบ  การล้าง การรมยางแผ่นรมควัน 
     ข.  การสะสมนํ้ายางสด  ยางแผ่นดิบ 
๕.๓  การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคูหรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
 

๓๐๐.- 
  

๒๐๐.- 
 ๕๐๐.- 
๓๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๕๐๐.- 

   
  

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๓,๐๐๐.- 

   
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
   
  

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
๔๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
 ๕๐๐.- 
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๓๐ ๓๕ 

แบบ อภ. ๓ 
แบบค าขอต่อใบอนุญาต 

เขียนท่ี.......................................... 
วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ.............. 

  ข้าพเจ้า................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...........................ถนน................................................ 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................หมายเลข
โทรศัพท์............................................... 

  ขอ ย่ื น คํ า ข อ ต่ อ อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ
ประเภท.......... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... ตามใบอนุญาตเล่มท่ี..... .... .... ..เลขท่ี...... .... ... .......... 
ออกให้เม่ือวันท่ี.......เดือน.........................พ.ศ.................ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)...................................... 

  พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
    ¨ ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   ¨ ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ¨ ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
    ๓.๑.......................................................................................... 
    ๓.๒......................................................................................... 
   ¨ ๔) ................................................................................................ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

            (ลงชื่อ)......................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
     ¨ เห็นสมควรตอ่ใบอนญุาต 
     ¨ เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..................... 
....................................................................... 
  

(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
       (...........................................) 
ตําแหน่ง....................................... 

วันที่.................................................. 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      ¨ อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
      ¨ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  
  
  

(ลงชื่อ)....................................................... 
          (...................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 
     วันที่..................................................... 

ลําดับ รายการ บาท 
  ๓.๓.  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
๓.๔.  การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 
๓.๕.  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารสัตว์  
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 
๓.๖.  การเค่ียวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
๓.๗.  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี ๋
๓.๘.  การผลิตแบะแซะ 
๓.๙.  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
     ก.  โดยใช้แรงคน 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรหรือไฟฟูา 
๓.๑๐.  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันทร์อับ  ขนมเปี๊ยะ 
     ก.  โดยใช้แรงงาน 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 
๓.๑๑  การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑๒  การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้ามันถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต่าง 
ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑๓  การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
๓.๑๕  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  นํ้าส้มสายช ู
     ก.  การผลิตนํ้าส้มสายช ู
     ข.  การต้ม  กลั่น  แอลกอฮอล์  สุรา  เบียร ์
๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ 
๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
๓.๑๘  การผลิตผงชูรส 
๓.๑๙  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

๓๐๐.- 
  

๓๐๐.- 
  

๒๐๐.- 
   
  

๒๐๐.- 
  
  

๒๐๐.-  
๓๐๐.- 

  
๓๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
   

๑๐๐.- 
๓๐๐.- 
 ๓๐๐.- 

 
๑,๐๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

  
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 
๒๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  

๑๐๐.- 
๕๐๐.- 
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๓๕ 
๓๔ 

๓๑ 

แบบ อภ. ๒  

 
ใบอนุญาต  

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

เล่มท่ี ....................... เลขท่ี ......................... ปี ...........................  
                          
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล   ชื่อ.............................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..........................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี............. 
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................หมู่ท่ี.......................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................โทรศัพท์...............   .โทรสาร.................................   
                        ข้อ ๑  ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ................................................. 
ลําดับท่ี .................................... ค่าธรรมเนียม................................... บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี...... .................. 
เลขท่ี ........................ ลงวันท่ี ......................... เดือน ......................... พ.ศ. ...................................... โดยใช้ชื่อ  
สถานประกอบการว่า ............................................................. พื้นท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร กําลัง
เครื่องจักร .......................................... แรงม้า      จํานวนคนงาน ................................ คน ตั้งอยู่ ณ 
เลขท่ี ......................... หมู่ท่ี ................... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ............................................... 
ตําบล ........................................... อําเภอ .......................................... จังหวัด ................................................... 
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร ..............................................  
                        ข้อ ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้  

     ( ๑ ) ...............................................................................................................................  
................................................................................................................................  

    ( ๒ ) ...............................................................................................................................  
                         
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี ............... เดือน ...............................พ.ศ. .................. 
 

ออกให้ ณ วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .....................  
 
 
 

(ลายมือชื่อ).................................................  
                                                                (...............................................)  
                                                                                           จ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ลําดับ รายการ บาท 
  
  
  
  
๒. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

๓. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ีจะมีการ
เก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๒.๑.  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหารและการเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการหาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  การฆ่าไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
      ข.  การฆ่าต้ังแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว 
      ค.  การฆ่าต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป 
๒.๒.  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
๒.๓.  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป 
๒.๔.  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
๒.๕.  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นสถานที่จําหน่าย
อาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
๒.๖.  การประดิษฐ์  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
     ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังแรงม้าตํ่ากว่า  ๕  แรงม้า 
     ค.  โดยใช้เครื่องจักร  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
๒.๗.  การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการ
กระทําอื่น    ใดต่อสัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
๒.๙.  การสะสมหรือการล้างครั่ง 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ าด่ืม 
๓.๑.  การผลิตเนย  เนยเทียม 
     ก.  สถานที่ประกอบการไมเ่กิน  ๕  คน 
     ข.  สถานที่ประกอบการต้ังแต่  ๕ - ๑๐  คน 
     ค.  สถานที่ประกอบการต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  คน 
     ง.  สถานที่ประกอบการต้ังแต่  ๒๑  คน  ขึ้นไป 
๓.๒.  การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา  เต้าเจ้ียว  
ซีอิ้วหอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ก.  การใช้แรงคน 
     ข.  การใช้เครื่องจักรกล  ไม่เกิน  ๓  แรงม้า 
     ค.  เกินใช้เครื่องจักร  เกิน  ๓  แรงม้า 

๒,๐๐๐.- 
  
   
  
  

๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
  
  

๕๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๕๐๐.- 

  
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 
๗๐๐.- 

   
๒๐๐.- 

  
  

๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 

  
   

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 
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๓๒  ๓๓ 

แผนภูมิข้ันตอนการแก้ไขเหตุร าคาญ/ร้องเรียนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
 

  

 

ร้องเรียน (เขียนคาํร้อง/โทรสาร/จดหมาย/อืน่ๆ) 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามคําร้อง 
แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องทราบ ไม่เกนิ ๕ วัน 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ส่ังใหป้รับปรุง/แกไ้ขตามอํานาจหนา้ที ่
*  ระงับ  ปรับปรุง  แก้ไข (พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียน) 

* พักใช้เพกิถอนใบอนุญาต 
*ดําเนนิคดตีามกฎหมาย 

* อื่น ๆ 

ติดตามและประเมินผล 

ลําดับ รายการ บาท 
๑. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
๑.  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
     ๑.๑  การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐ - ๓๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๓๑ - ๕๐  ตัว 
          ค.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑ – ๓๐  ตัว 
          ค.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๓๑  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๔  การเลี้ยงเป็ด  ห่าน  ไก่ 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐๐ - ๒๐๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 
          ค.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
     ๑.๕  การเลี้ยงนก 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑,๐๐๑ – ๓,๐๐๐  ตัว 
          ค.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๓,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
      ๑.๖  การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
          ก.  ขนาดพ้ืนที่  ๒๐๐ – ๕๐๐  ตารางเมตร 
          ข.  ขนาดพ้ืนที่  ๕๐๑ – ๑,๖๐๐  ตารางเมตร 
          ค.  ขนาดพ้ืนที่  ๑,๖๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
๒)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
          ก.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว 
          ข.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๒๑ – ๓๐  ตัว 
          ค.  การเลี้ยงต้ังแต่  ๓๑  ตัวขึ้นไป 

  
  
  

๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

  
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

  
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

  
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 
๖๐๐.- 

  
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

  
๒๐๐.- 
๔๐๐.- 
๗๐๐.- 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
เทศบัญญัติ  เร่ือง  กจิการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เทศบาลต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 


