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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

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  องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์และนายอําเภอป่าซาง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  เร่ือง   
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  ๕  ให้กิจการต่อไปนี้เป็นกิจการอันตรายที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนครเจดีย์   

        (๑)  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
         (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
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           (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอัน 
มีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียก
เก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

        (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  
ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   

         (๒.๖)  การผลิต  โม่  บด  ป่น  ผสม  บรรจุ  สะสมหรือกระทําอื่นใด 
ต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

         (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
        (๓)  กิจการเก่ียวที่กับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่าย

อาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
         (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 
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         (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  
บด  นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

         (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
         (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  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 
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            (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
            (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแช 
            (๓.๒๒)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
            (๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
        (๔)  กิจการที่ เ ก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
         (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
           (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  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  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน             
         (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  

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

        (๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   
         (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองจักร  

หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่   
         (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
         (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย

เคร่ืองจักรหรือก๊าช  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
         (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
         (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
         (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือล้างแร่ 
        (๗)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
         (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
         (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
         (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์  ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรกล  หรือเครื่องกล   
         (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล   

ซึ่งมีไว้บริการ  หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร
หรือเครื่องกล  ดังกล่าวด้วย   

         (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   
         (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี   
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         (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
         (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
         (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า   
        (๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
         (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
         (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   
         (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย   
         (๘.๔)  การอบไม้   
         (๘.๕)  การผลติ  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   
         (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด 

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

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
         (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   
         (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
         (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร   

เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล   



 หน้า   ๗ 
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         (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้ 
เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

         (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

         (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
         (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง   

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
         (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   
              (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   
            (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน

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

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม   
            (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
            (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   
            (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   
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            (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว์ชั่วคราว                         

       (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
            (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
            (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์   
            (๑๐.๓)  การป่ันด้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร   
            (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
            (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
            (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
            (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   
            (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ   
       (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
            (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
            (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   
            (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือ

วัตถุที่คล้ายคลึง   
            (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้ง

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

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
            (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
            (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือสว่นผสม   
            (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
          (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   
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          (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
          (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
     (๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  หรือสารเคมีต่าง 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)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
            (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
            (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
            (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
          (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ

วัตถุที่คล้ายคลึง 
          (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
          (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
          (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง             
          (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
          (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
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          (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
          (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
      (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 
            (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
            (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
            (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัสดุที่คล้ายคลึง 
            (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
            (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
            (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
            (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือ

แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
            (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
                  (๑๓.๙)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
                (๑๓.๑๐)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
                (๑๓.๑๑)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง” 
ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขยัน  พงค์ดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย   

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงสัตว 
๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
    ๑.๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน 

หรือแมลง 
    ๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
        ก.  จํานวนตั้งแต  ๑๐  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

        ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว 
        ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป 

 
 
 

 
 

๕๐ 

๑๐๐ 
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     ๒)  การเลี้ยงสุกร 
        ก.  จํานวนตั้งแต  ๕  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
        ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว 

        ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
        ง.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
        จ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 

        ฉ.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

 

     ๓)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
        ก.  จํานวนตั้งแต  ๕  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

        ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว 
        ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐ 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 

- 
- 

 

     ๔)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
        ก.  จํานวนตั้งแต  ๕๐  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
        ข.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

        ค.  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 
        ง.  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๑  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว 
        จ.  จํานวนตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  ตัว 

        ฉ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐,๐๐๑  แตไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ตัว 
        ช.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐,๐๐๐  ตวัข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

 

     ๕)  การเลี้ยงนก 

        ก.  จํานวนตั้งแต  ๕๐  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
        ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
        ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 
- 
- 

 

    ๖)  การเลี้ยงสัตวน้ํา  ยกเวนเลี้ยงไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(บอ/กระซัง)  การทําบอปลา 

๕๐๐ -  

     ๗)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง ๒๐๐ -  
 

 



- ๒ - 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

     ๑.๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  การรีดเอาน้ํานม 
             ๑)  จํานวนตั้งแต  ๑๐  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
             ๒)  จํานวนตั้งแต  ๒๑  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
             ๓)  จํานวนตั้งแต  ๕๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
             ๔)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 

 

 ๑.๒  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 

 
 

 

๒ 

 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

๒.๑  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

เรขาย  หรือขายในตลาด   

    ๒.๑.๑  ไมใชเครื่องจักร 

    ๒.๑.๒  ใชเครื่องจักร 

 

 
 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 
 
- 

- 

 

 ๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
    ๒.๒.๑  ไมใชเครื่องจักร 

    ๒.๒.๒  ใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
- 

- 

 

 ๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ -  

 ๒.๔  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ -  

 ๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  
กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวย

การตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

๑,๐๐๐ -  

 ๒.๖  การผลิต  โม  บด  ปน  ผสม  บรรจุ  สะสมหรือกระทําอ่ืนใด

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปน

อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    ๒.๖.๑  ไมใชเครื่องจักร 
    ๒.๖.๒  ใชเครื่องจักร 

 

 
 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 
 
- 

- 

 

 ๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๑,๕๐๐ -  

๓ 
 

กิจการเกี่ยวท่ีกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริก 
ปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

 
- 

 

 ๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  
ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  
ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลาหรือ

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน   

๑,๐๐๐ -  



- ๓ - 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  

จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

      ๓.๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  
แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนท่ีผลิตหรือประกอบการใน
โรงงาน  บริษัทหรือหางรานตาง ๆ 

      ๓.๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  
แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนท่ีผลิตหรือประกอบการ
เพ่ือการคาโดยท่ัวไป 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 

 

 

๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดย

การตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  

ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

    ๓.๔.๑  ไมใชเครื่องจักร 

    ๓.๔.๒  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๔.๓  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

 
 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 
 
- 

- 
- 

 

 
๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
    ๓.๕.๑  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 
    ๓.๕.๒  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 

๓.๖   การผลิต  สะสม   หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  
กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   
    ๓.๖.๑  ไมใชเครื่องจักร 
    ๓.๖.๒  ใชเครื่องจักร 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 

 
๓.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

๒,๐๐๐ - 
 

 

๓.๘  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   
ขนมอบอ่ืน ๆ 
    ๓.๘.๑  ใชเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟา 
    ๓.๘.๒  ไมใชเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟา 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 
๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํานมสัตว 

๓,๐๐๐ - 
 

 
๓.๑๐  การผลิต  สะสม   หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

๒,๕๐๐ - 
 

 ๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม ๕๐๐ -  

 ๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ๑,๐๐๐ -  

 
๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือ
เครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

๒,๐๐๐ - 
 

 



- ๔ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 
๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  
เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

๕,๐๐๐ - 
 

 

๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย
อัตโนมัติ 
    ๓.๑๕.๑  ไมใชเครื่องจักร 
    ๓.๑๕.๒  ใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง ๒,๐๐๐ -  
 ๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน   

น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

๒,๐๐๐ -  

 ๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
    ๓.๑๘.๑  ใชเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟา 
    ๓.๑๘.๒  ไมใชเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟา 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตง
อาหาร 

๒,๐๐๐ -  

 ๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม ๒,๐๐๐ -  
 ๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแช ๑,๐๐๐ -  
 ๓.๒๒  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ -  
 ๓.๒๓  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

๔ 
 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 

- 

 

   ๔.๒  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางรวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

๒,๐๐๐ -  

   ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๒,๐๐๐ -  

   ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ -  

   ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ         

๒,๐๐๐ -  

๕ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๒,๐๐๐ -  

 ๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปง
จากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน             

๒,๐๐๐ -  

 ๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาว 
ดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

๑,๐๐๐ -  

 ๕.๕  การผลิตยาสูบ ๓,๐๐๐ -  

 ๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ -  



- ๕ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป หมายเหตุ 

บาท สตางค 

 ๕.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย                 
    ๕.๗.๑  จํานวนไมเกิน  ๑  ตัน 
    ๕.๗.๒  จํานวนเกินกวา  ๑  ตัน  แตไมเกิน  ๒  ตัน 

    ๕.๗.๓  จํานวนเกินกวา  ๒  ตัน  แตไมเกิน  ๓  ตัน 
    ๕.๗.๔  จํานวนเกินกวา  ๓  ตันข้ึนไป   

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

- 
- 

 

 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ -  

 ๕.๙   การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  

ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

๑,๐๐๐ -  

๖ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  

เครื่องจักร  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร   

 
๓,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๖.๒  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑   

๓,๐๐๐ -  

 ๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑   

๒,๐๐๐ -  

 ๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖.๑   

๒,๐๐๐ -  

 ๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑   

๒,๐๐๐ -  

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร ๒,๐๐๐ -  

๗ 
 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิม  

ยานยนต 

 

๑,๕๐๐ 

 

- 

 

 ๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑๐,๐๐๐ -  

 ๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  

ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  ท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรกล  หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ -  

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  

มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

๑,๕๐๐ -  

 ๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ -  

 ๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   ๑,๐๐๐ -  



- ๖ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 ๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    ๗.๗.๑  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต   

      ก.  รถจักรยานยนต 

      ข.  รถยนต 

    ๗.๗.๒  ตั้งศูนยถวงลอ 

 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

 

 ๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๐๐๐ -  

 ๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ 

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๕,๐๐๐ -  

๘ 
 

กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

 

๒,๐๐๐ 

 

- 
 

 ๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ - 
 

 
๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของ

เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

๑,๐๐๐ - 
 

 ๘.๔  การอบไม ๑,๐๐๐ -  

 ๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๒,๐๐๐ -  

 ๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด

ดวยกระดาษ 

๑,๐๐๐ -  

 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๒,๐๐๐ -  

 ๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   ไมอนุญาต 

๙ 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 

๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 ๙.๒  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   ๒,๐๐๐ -  

 ๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐   

 ๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

๑,๐๐๐ -  

 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

คาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๓,๐๐๐ -  

 
 



- ๗ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 
 

 
 
 

๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  
หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

    ๙.๖.๑  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
        ก.  หอพักตั้งแต  ๕  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 
        ข.  หอพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

        ค.  หอพักเกิน  ๕๐  หองข้ึนไป 
    ๙.๖.๒  อาคารชุดใหเชา 
    ๙.๖.๓  หองเชา  หองแบงใหเชา 

 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ -  

 

๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  

รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน   

๑,๐๐๐ - 

 

 

๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน  ๙.๑   

๑,๐๐๐ - 

 

 
๙.๑๐  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด   
หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

๑,๐๐๐ - 
 

 

๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแต

กิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
    ๙.๑๑.๑  รานเสริมสวยท่ีมีเกาอ้ีตัดผม  ๑  แตไมเกิน  ๕  ตัว 
    ๙.๑๑.๒  รานเสริมสวยท่ีมีเกาอ้ีตัดผมตั้งแต  ๖  ตัวข้ึนไป 

 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 

 
- 
- 

 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ -  

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ -  

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๑,๐๐๐ -  

 ๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ -  

 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ -  

 ๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม   

๕,๐๐๐ -  

 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด

ของรางกาย 

๑,๐๐๐ -  

 ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน
ของผูรับบริการ   

๑,๐๐๐ -  

 ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ
ผูรับบริการ   

๑,๐๐๐ -  

 ๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน    
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว   

๕,๐๐๐ -  

 



- ๘ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑๐ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผา

ดวยก่ีกระตุก 

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๓  การปนดาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวย
เครื่องจักร 

๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๖  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  

 ๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

    ๑๐.๘.๑  ไมใชเครื่องจักร 
    ๑๐.๘.๒  ใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 
    ๓,๐๐๐ 

 

- 
- 

 

๑๑ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัสดุคลายคลึง 
๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ -  

 ๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๒,๐๐๐ - 
 

 ๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  
รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

๒,๐๐๐ - 
 

 
๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุ
คลายคลึง 

๑๐,๐๐๐ - 
 

 
๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

๒,๐๐๐ - 
 

 
๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือ
เผาหินปูน 

๒,๐๐๐ - 
 

 

๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ

หรือสวนผสม 
      ๑๑.๘.๑  ไมใชเครื่องจักร 
      ๑๑.๘.๒  ใชเครื่องจักร 

 

 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 
- 
- 

 

 ๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๓,๐๐๐ -  

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   ๑,๐๐๐ -  

 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ -  

 

๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  

แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖.๕ 

๒,๐๐๐ - 

 



- ๙ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑๒ 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  
หรือสารเคมีตาง ๆ 
๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง   
สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
- 

 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
    ๑๒.๒.๑  การผลิต  บรรจุ  หรือขนสงกาซ  เพ่ือจําหนาย 
    ๑๒.๒.๒  การสะสมกาซ  เพ่ือจําหนาย 
          ก.  ปริมาณตั้งแต  ๑๒  แตไมเกิน  ๒๔๐  กิโลกรัม 
          ข.  ปริมาณตั้งแต  ๒๔๑  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
- 

 

 

๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
      ๑๒.๓.๑  การผลิต  กลั่น  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

      ๑๒.๓.๒   การสะสมน้ํ า มันป โตร เลียมหรือผลิตภัณฑ  
ปโตรเลียมตาง ๆ เพ่ือจําหนาย 
          ก.  โดยใชปมไฟฟา 
          ข.  โดยใชแรงงานคน 
          ค.  ปมหยอดเหรียญ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 

 ๑๒.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๑๐,๐๐๐ -  

 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑               ๓,๐๐๐ -  

 
๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  
พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓,๐๐๐ - 
 

 ๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๑,๐๐๐ -  
 ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๓,๐๐๐ -  

 
๑๒.๙  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   
    ๑๒.๙.๑  การผลิต 
    ๑๒.๙.๒  การลาง 

 
๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 
๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓,๐๐๐ - 
 

 
๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ
ท่ีคลายคลึง 

๓,๐๐๐ - 
 

 ๑๒.๑๒  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ -  
 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๓,๐๐๐ -  

 

๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
      ๑๒.๑๔.๑  การผลิต 
      ๑๒.๑๔.๒  การสะสม 
      ๑๒.๑๔.๓  การขนสง 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 



- ๑๐ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๓,๐๐๐ -  
 ๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 
      ๑๒.๑๖.๑  การผลิต  การบรรจุ 

      ๑๒.๑๖.๒  การสะสม 
      ๑๒.๑๖.๓  การขนสง 

 
 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 

- 
- 

 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๓,๐๐๐ -  
๑๓ 

 

กิจการอ่ืน ๆ 
๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

      ๑๓.๒.๑  การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

    ๑๓.๒.๒  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

 

 
๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 
- 
 

- 

 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ -  

 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร ๕๐๐ -  
 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐ -  
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ -  
 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใช

ใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๕๐๐ -  

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ -  
 ๑๓.๙  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 ๑๓.๑๐  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว

พาหะนําโรค 

๒,๐๐๐ -  

 ๑๓.๑๑  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑๐,๐๐๐ -  

 

 

 


