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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดย ท่ี เ ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ ม เติมข้อ บัญญัติอง ค์การบริหารส่ วนตําบลหนองขาม   
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

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

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามแลว้สิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  ๖  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม   

   (๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
    (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
    (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี ้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื ่นใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมี 
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
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   (๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
    (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

เร่ขาย  หรือขายในตลาด 
    (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
    (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
    (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
    (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  

กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่ 
เพื่อเป็นอาหาร 

    (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

    (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
   (๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  

ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  
น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม   
จากผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น 

    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์ 
โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

    (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
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    (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  
เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

    (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๓.๘)  การผลิตขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
    (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
    (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
    (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
    (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่ม

ชนิดผงอื่น ๆ 
    (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  

ไวน์  น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
    (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
    (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  

น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  

หรือภาชนะอื่นใด 
    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
    (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
    (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
    (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
    (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
    (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๔)  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

    (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
    (๔ .๒ )  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  

เคร่ืองสําอาง  รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
    (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
    (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
    (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
   (๕)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
    (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
    (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
    (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุ  แป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
    (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าว

ด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
    (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
    (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
    (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
    (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  

อ้อย  ข้าวโพด 
   (๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
    (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่ 
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    (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะ 
ด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะ  ด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะ  ด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
   (๗)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
    (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
    (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
    (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออปุกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
    (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  

ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

    (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลอืบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
    (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
    (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
    (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
    (๗.๙)  การสะสม  การซ่อม  เคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
   (๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 



 หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

    (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ 
ด้วยเคร่ืองจักร 

    (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทา  สารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของ
เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

    (๘.๔)  การอบไม้ 
    (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
    (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด

ด้วยกระดาษ 
    (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
    (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
   (๙)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
    (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
    (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   

เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้ 
เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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    (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง   
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือ 
การเล่นอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ

ผู้รับบริการ 
    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยง

หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
   (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
    (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุก 
    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
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    (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
    (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
    (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
    (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ 
    (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
    (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
   (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
    (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 
    (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  

รวมทั้ง  การขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
    (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
    (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือ 

เผาหินปูน 
    (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 

หรือส่วนผสม 
    (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
    (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  

หิน  หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
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   (๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้กและสารเคมีต่าง ๆ 
    (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์

หรือสารตัวทําละลาย 
    (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
    (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
    (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
    (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
    (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์  ด้วยยางเทียม

พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
    (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
    (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่ง  ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่ง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
   (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 
    (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
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    (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อม  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
    (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
    (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
    (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
    (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนําโรค 
    (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
    (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม  

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัตินี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญยัง  วังเปรม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองขาม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ปน็อันตรายตอ่สุขภาพ  (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559 

 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

1 กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง  

1.1 การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(1.1.1)  การเพาะพันธ์ุสัตว์ทุกชนิด 

 
500 

(1.1.2)  การเลี้ยงสัตว์ 
(1.1.2.1)  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
(ก)  ต้ังแต่  10 - 20  ตัว 
(ข)  ต้ังแต่  21 - 30  ตัว 
(ค)  ต้ังแต่  31  ตัวขึ้นไป 

 
 

100 
200 
300 

(1.1.2.2)  การเลี้ยงสุกร 
(ก)  ต้ังแต่  5 - 10  ตัว 
(ข)  ต้ังแต่  11 - 20  ตัว 
(ค)  ต้ังแต่  21 - 30  ตัว 
(ง)  ต้ังแต่  31 - 50  ตัว 
(จ)  ต้ังแต่  51  ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
300 
500 

1,000 
(1.1.2.3)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
(ก)  ต้ังแต่  5 - 10  ตัว 
(ข)  ต้ังแต่  11 - 20  ตัว 
(ค)  ต้ังแต่  21 - 50  ตัว 
(ง)  ต้ังแต่  51  ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
400 

1,000 
(1.1.2.4)  การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก 
(ก)  ต้ังแต่  51 - 200  ตัว 
(ข)  ต้ังแต่  201 - 500  ตัว 
(ค)  ต้ังแต่  501 - 1,000  ตัว 
(ง)  ต้ังแต่  1,001  ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
500 

1,000 
(1.1.2.5)  การเลี้ยงแมลง  หรือสัตว์อ่ืน ๆ  กิจการละ 200 
(1.1.3)  การอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 500 

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่มีก็ตาม 

3,000 

 



-๒- 

 

 
ข้อ 

 
ประเภทกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ใบอนญุาต 

ฉบบัละ  (บาท/ปี) 
2 กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์  

๒.1 
 

การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  
หรือขายในตลาด 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 

500 
2,000 

๒.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์  2,000 
๒.3 การสะสมเขา  กระดูก  หรอืช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรปู  2,000 
๒.4 การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสตัว์ 1,000 
๒.5 

 
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม  น่ึง  
ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 
 

500 
3,000 

๒.6 
 

การผลิต  โม ่ ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 
 

1,000 
2,000 

๒.7 การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 1,500 
๓ กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดืม่  ยกเว้นในสถานที่

จําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลติเพือ่
บริโภคในครัวเรือน 

 

๓.1 
 
 

การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุง 
สําเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิม้  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 

300 
1,000 

3.2 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  จากสตัว์  
ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา   
ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  นํ้าเคย นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 
 

 
200 

1,000 



-๓- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

๓.3 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  แช่อ่ิม  
จากผัก  ผลไม ้ หรือพืชอย่างอ่ืน  
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 

500 
1,000 

3.4 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดย 
การตาก  บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  
ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 
 

500 
1,000 

3.5 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
500 

1,000 
3.6 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  

เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร   

 
 
 

500 
2,000 

3.7 การผลิตบะหมี ่ มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
 

1,000 
2,000 

3.8 การผลิตขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 
500 

3.9 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม หรอืผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
3.10 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

3.11 การผลิตไอศกรีม 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 



-๔- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

3.12 การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
3.13 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืม

ชนิดผงอ่ืนๆ 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

3.14 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  
เบียร์  ไวน์  นํ้าส้มสายชู  ข้าวหมาก  นํ้าตาลเมา 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร   

 
 

1,000 
5,000 

3.15 การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 1,000 
3.16 การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง 1,000 
3.17 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา   

นํ้าจากพืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร   

 
 
 

200 
1,000 

3.18 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด   
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

3.19 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

2,000 
3.20 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 

(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

2,000 
3.21 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

2,000 
3.22 การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นสว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น 1,000 
3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 2,000 
3.24 การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 1,000 



-๕- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

4 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา  เวชภณัฑ์  อุปกรณก์ารแพทย์  เครื่องสําอาง 
ผลติภณัฑ์ทาํความสะอาด 

 

4.1 การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
500 

1,000 
4.2 การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

4.3 การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี 2,000 
4.4 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป 1,000 
4.5 การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

1,000 
3,000 

5 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร  

๕.1 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

2,000 
5.2 การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 1,000 
5.3 การผลิต  หรือแบ่งบรรจุ  แป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาค ู แป้งจากพืช  

หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

200 
2,000 

5.4 การสขี้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 2,000 
5.5 การผลิตยาสูบ 

(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
100 

1,000 
5.6 การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 1,000 
5.7 การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 1,000 
5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 500 
5.9 การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลติผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  

ข้าวโพด 
1,000 



-๖- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

6 กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร่  

6.1 การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรอื 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 

 

 (ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

500 
2,000 

๖.2 การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

5,000 

๖.3 การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รดี  หรืออัดโลหะ 
ด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรอืไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖.1 

1,000 

6.4 การเคลือบ  ชุบโลหะ  ด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.1 

2,000 

6.5 การขัด  ล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

2,000 

6.6 การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 5,000 

7 กิจการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

7.1 การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 500 
7.2 การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 5,000 
7.3 การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  

ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
(ก)  รถจักรยานยนต์ 
(ข)  รถยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 

 
 
 

100 
500 

7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

1,000 

7.5 การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรอือัดฉีดยานยนต์ 500 
7.6 การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 1,500 
7.7 การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรือต้ังศูนย์ถว่งล้อ 

(ก)  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ 
(ข)  รถยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 

 
100 
500 

7.8 การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 500 



-๗- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

7.9 การสะสม  การซ่อม  เครื่องกล  เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ 
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า 

1,000 

8 กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ  

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 2,000 
8.2 การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทาํคิ้ว  หรือตัดไม้ 

ด้วยเครื่องจักร 
2,000 

8.3 การผลิต  พ่น  ทา  สารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของ 
เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

1,000 

8.4 การอบไม้ 4,000 
8.5 การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 1,000 
8.6 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด 

ด้วยกระดาษ 
1,000 

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 5,000 
8.8 การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 200 

9 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการบรกิาร  

9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 

9.2 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 10,000 
9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๙.1  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

200 

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มใิช่โรงแรมที่จัดไว้ 
เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(ก)  ห้องพัก  ต้ังแต่  1 - ๒๐  ห้อง 
(ข)  ห้องพัก  ต้ังแต่  ๒๑ - ๕๐  ห้อง 
(ค)  ห้องพัก  ต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป 

 
 
 

1,000 
3,000 
5,000 

       



-๘- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

9.6 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือ 
ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(ก)  ห้องพัก  ต้ังแต่  1 - ๒๐  ห้อง 
(ข)  ห้องพัก  ต้ังแต่  ๒๑ - ๕๐  ห้อง 
(ค)  ห้องพัก  ต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป 

 
 

500 
1,000 
1,500 

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000 
9.8 การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง 

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

2,000 

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 
เดียวกัน  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

500 

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรอื 
การเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

500 

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
เก้าอ้ีตัวละ 

100 

9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 500 
9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 500 
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,000 
9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
500 

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ร่างกาย 

500 

9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

500 

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทีบ้่านของผู้รับบริการ 500 
9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
500 

 
 
 
 



-๙- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

10 กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ 
 

10.1 การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วย 
ก่ีกระตุก 

200 

10.2 การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 500 
10.3 การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 3,000 
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 2,000 
10.5 การเย็บ  ปักผา้  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  

(ก)  เครื่องจักร  ต้ังแต่  5 – 10  เครื่อง 
(ข)  เครื่องจักร  ต้ังแต่  11  เครื่องขึ้นไป 

 
500 

1,000 
10.6 การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืน ๆ 3,000 
10.7 การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 500 
10.8 การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืนๆ 

(ก)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(ข)  โดยใช้เครือ่งจักร 

 
50 

3,000 

11 กิจการทีเ่กี่ยวกบัหนิ ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

3,000 
11.2 การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 10,000 
11.3 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
500 

11.4 การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมท้ัง 
การขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒ 

1,000 

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง 500 
11.6 การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอื 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
500 

11.7 การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 3,000 
11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 5,000 
11.9 การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 3,000 

11.10 การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 2,000 



-๑๐- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

11.11 การผลิตใยแกว้  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 2,000 
11.12 การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  

หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕ 
500 

12 กิจการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหนิ  ถ่านโค้กและ 
สารเคมีตา่ง ๆ 

 

12.1 การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซไิดซ์ 
หรือสารตัวทําละลาย 

2,000 

12.2 การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ 
(ก)  ต้ังแต่  100 – 300  กิโลกรัม 
(ข)  ต้ังแต่  301 – 500  กิโลกรัม 
(ค)  ต้ังแต่  501 – 1,000  กิโลกรมั 
(ง)  ต้ังแต่  1,001  กิโลกรมัขึ้นไป 

 
50 

300 
500 

1,000 
12.3 การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
(ก)  ต้ังแต่  2๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 
(ข)  ต้ังแต่  ๑,๐๐1 – 5,๐๐๐  ลิตร 
(ค)  ต้ังแต่  5,001 – 10,000  ลิตร 
(ง)  ต้ังแต่  ๑0,๐๐1  ลิตรขึ้นไป 

 
 

100 
200 
300 
500 

12.4 การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถา่นหิน  หรือถา่นโค้ก 2,000 
12.5 การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑ 1,000 
12.6 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์  ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
1,000 

12.7 การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
2,000 

12.8 การผลิตสี  หรอืนํ้ามันผสมส ี 1,000 
12.9 การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 

12.10 การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

1,000 

12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 
12.12 การผลิต  หรือบรรจุสารเคมดัีบเพลิง 1,000 
12.13 การผลิตนํ้าแขง็แห้ง 1,000 

 



-๑๑- 
 

ข้อ 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 
ฉบบัละ  (บาท/ปี) 

12.14 การผลิต  สะสม  ขนส่ง  ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

2,000 

12.15 การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 2,000 
12.16 การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่ง  สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 

(12.16.1)  การผลิต  การบรรจุ  การขนสง่ 
 

3,000 
(12.16.2)  การสะสม 
(ก)  ต้ังแต่  1 - ๓๐  ตารางเมตร 
(ข)  ต้ังแต่  ๓๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
(ค)  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
100 
300 
500 

12.17 การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
(12.17.1)  การผลิต  การบรรจุ 

 
4,000 

(12.17.2)  การสะสม 1,000 

13 กิจการอ่ืน ๆ 
 

13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 1,000 
13.2 การผลิต  ซ่อม  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส ์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(13.2.1)  การผลิต 

 
 

2,000 
(13.2.2)  การซ่อม 200 

13.3 การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000 
13.4 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 100 
13.5 การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

(ก)  ต้ังแต่  1 – 100  ตารางเมตร 
(ข)  ต้ังแต่  101 – 500  ตารางเมตร 
(ค)  ต้ังแต่  501 – 1,000  ตารางเมตร 
(ง)  ต้ังแต่  ๑,001  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
50 

100 
200 
500 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(ก)  ต้ังแต่  1 – ๕๐๐  ตารางเมตร 
(ข)  ต้ังแต่  ๕๐1 – ๑,๐๐0  ตารางเมตร 
(ค)  ต้ังแต่  ๑,๐๐1  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
1,000 
3,000 
5,000 

13.7 การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม ่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

2,000 

13.8 การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 



-๑๒- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 

 
ประเภทกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาต 

ฉบบัละ  (บาท/ปี) 
13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรอืแพปลา 1,000 

13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 200 
13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนําโรค 200 
13.12 การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

(ก)  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
(ข)  โดยใช้เครื่องจักร 

 
100 

1,000 
13.13 การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

(13.13.1)  การผลิต  การสะสม 
 

10,000 
(13.13.2)  การขนส่ง 1,000 


