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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฉลอง   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลฉลอง  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลฉลองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลฉลองและนายอําเภอสิชล   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฉลอง  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลฉลองตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 
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    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลฉลอง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลฉลอง 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

       (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

       (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ   

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี 

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
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   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  เครื่องแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

     (๓.๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึง่ของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
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     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

     (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ันน้ําบริโภค 

     (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การตาก  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเช็ดเครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
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    (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคหูรอืแปงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง   

  (๖) กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะท่ีเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การปรับปรุงธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 
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   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

    (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี 

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การประดิษฐกระดาษตาง ๆ   

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 
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     (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)   

     (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคมุน้าํหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       (๙.๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตูเกม  เกมออนไลน 

     (๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

     (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

     (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บหรือปกผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 
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   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หินทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ   

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการ  (๗.๑) 
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   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 
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ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล  หรือหนวยงานราชการ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจาก  

ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  หรือหนวยงานราชการ  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ 

ของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถอุันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลฉลองประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลฉลองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  ดวย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลฉลอง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลฉลองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุนทร  ใจหาว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลฉลอง   



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์ 
(๑) การเลี้ยงสตัว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า  สตัว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๑.๑)  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
      ก.  ต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว                                               
      ข.  ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
(๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 
      ก.  ต้ังแต่  ๑๐ - ๒๐  ตัว 
      ข.  ต้ังแต่  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
      ค.  ต้ังแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว 
      ง.  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป 
(๑.๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
       ก.   ต้ังแต่   ๑๐ - ๒๐  ตัว   
       ข.   ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
(๑.๔) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก 
       ก.  ต้ังแต่  ๕๐ - ๑๐๐  ตัว 
       ข.  ต้ังแต่  ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว   
       ค.  ต้ังแต่  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว 
       ง.  ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
(๑.๕) การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  ๑.๑ - ๑.๔ 
(๒) การเลี้ยงสตัว์เพ่ือรีดเอานม 
      ก.   ต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ตัว  
      ข.   ต้ังแต่  ๑๑ - ๒๐  ตัว 
      ค.   ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 
๗๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 

 
 



-๒- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด และการฆ่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
     ก.  ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป     
     ข.  วันละไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง 
มิได้ฟอก 
      ก.  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
      ข.  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู                     
เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และ 
การขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสตัว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสตัว์ 
(๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ   
การสะสม  หรอืการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหน่ึง 
ส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
      ก. โรงงานผลิต 
      ข. สถานที่สะสม  (โกดัง) 
      ค. สถานที่จําหน่าย 
          -  ๑  ตันขึ้นไป 
          -  ไม่เกิน  ๑  ตัน 
(๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม 

(๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ  เครื่องแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓)   การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า    
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔)  การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมนักุ้ง  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน               

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 



-๓- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม
ต่อปี(บาท)

 (๕)  การน่ึง  การต้ม  การเคีย่ว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใด 
ในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   
การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖)  การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง    
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด     
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้ 
      ก.  การผลิตเส้นหมี่  วุ้นเส้น 
      ข.  การผลิตเต้าฮวย  เต้าหู้  เก้ียมอ๋ี 
      ค.  การผลิตขนมจีน 
      ง.  การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  
ขนมเป๊ียะ 
(๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒)  การผลตินํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
       ก.  ใช้เครื่องจักร 
       ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๓)  การผลติ  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  
        ก.  การผลติ 
        ข.  การแบ่งบรรจุ 
(๑๔)  การผลติ  ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๑๕)  การผลติ  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  
นํ้าส้มสายชู 
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๑๗)  การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร     
        ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๐  แรงมา้ 
        ข.  ใช้เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงม้า 
(๑๘)  การผลติผงชูรส 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐

 



-๔- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

 (๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
       ก.   ใช้เครื่องจักร 
       ข.   ไมใ่ช้เครื่องจักร 
(๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  
ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
       ก.  การใช้เครื่องจักร 
       ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
       ก.  ใช้เครื่องจักร 
       ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คลา้ยคลึงกัน 
       ก.  ใช้เครื่องจักร 
       ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร           
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จาํหน่าย
อาหาร  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
       ก.  การผลิตนํ้าแข็งหลอด 
       ข.  การผลิตนํ้าแข็งอ่ืน 
(๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลงัต้ังแต่   
๕  แรงม้าขึ้นไป 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์        
เครื่องสาํอาง  ผลิตภัณฑ์ชาํระลา้ง 
(๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วย

เครื่องจักร 
ก. แผนปัจจุบัน 
ข. แผนโบราณ 

(๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น    กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางต่าง ๆ  
     ก. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู เครื่องสาํอางต่าง ๆ 
     ข. การผลิต  การบรรจุผ้าเย็น    กระดาษเย็น 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 



-๕- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

 
 
 

(๓)  การผลิตสาํลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี
(๔)  การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
(๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
    ก.  การล้าง  การรม  การอบ 
    ข.  การสะสม 
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรอืแป้งอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
    ก.  ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
    ข.  ใช้เครื่องจักร กว่า๑๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ค.  ใช้เครื่องจักรกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
(๕) การผลิตยาสูบ 
    ก.  แบบโรงงาน 
    ข.  แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าว 
ด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
     ก.  โรงงานผลิตปุ๋ย 
     ข.  สถานที่สะสมและ หรือ  จาํหน่าย 
         -  ต้ังแต่  ๖  ตันขึ้นไป 
         -  ต้ังแต่  ๑ - ๕  ตัน 
        -   ไม่เกิน  ๑  ตัน 
(๘) การผลิตใยมะพร้าว  หรอืวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก  การสะสม  หรอืขนถ่ายมันสําปะหลัง

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐

๖ กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร ่
(๑) การผลิตโลหะที่เป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์
หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

ก. ใช้เครื่องจักรหรือกําลังไฟฟ้า 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

 
 



-๖- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

 (๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้น
กิจการใน  ๖ (๑) 
     ก.  การหลอม  การหล่อ 
     ข.  การถลงุ  
(๓) การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด    การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วย เครื่องจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น
กิจการใน ๖ (๑) 
      ก.  การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 
      ข.  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน 
(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม      
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  ๖ (๑)    
 (๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน  ๖ (๑) 
 (๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก   หรือ
การล้างแร่ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๗ กิจการที่เก่ียวข้องกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นส ี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์ 
     ก.   การต่อ  การประกอบ 
     ข.   การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 
     ค.   การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม   
(ร้านขนาดเล็ก) 
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจกัร  หรือ
เครื่องกล 
     ก.  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
     ข.  การซอ่ม  การปรับแต่ง 
(๓) การประกอบเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมี
ไว้บริการ หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร    หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
     ก.  รถยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล 
     ข.  ยานยนต์ 
(๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐

 



-๗- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

 
 
 
 

(๕)  การปะ  การเช่ือมยาง 
     ก.  ร้านขนาดเล็ก 
     ข.  ร้านขนาดใหญ ่
(๖)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  
การทําคิ้ว  หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของเครื่องจักร  หรือการพ่น  
การทาสารเคลอืบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม ้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๗) การประดิษฐ์กระดาษต่าง ๆ   
(๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
     ก.   การเผา 
     ข.   การสะสม 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๙ 
 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน ๙ (๑)  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ก. มีห้องพักต้ังแต่  ๑๐๐  ห้องขึ้นไป  หรือตึกแถวหลังเดียว
หรอืหลายหลังไม่มีลักษณะเป็นตึกแถว  หรอืเรือนไม้หลังเดียวหรือ
หลายหลังก็ตามแต่มีอาณาเขตเป็นสนามหญ้า  หรือที่ว่างสําหรับ 
ให้ผู้พักอาศัยเดินเล่นเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  
      ข. มีห้องพักต้ังแต่  ๕๐  ห้องขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  ห้อง  
หรือมีลักษณะเป็นตึกแถว  หรือแม้แต่บางสว่นจะเป็นตึกแถวก็ตาม 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 

 



-๘- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

        ค.  มีห้องพักไม่ถึง  ๕๐  ห้อง  หรือมลีกัษณะเป็นเรือนไม้  หรือ
แม้แต่บางส่วนจะเป็นห้องแถวก็ตาม 
(๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า   
ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน       
      ก.  มีห้องต้ังแต่  ๑๐๐ ห้องขึ้นไป 
      ข.  มีห้องต้ังแต่  ๕๐  ห้องขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  หอ้ง 
      ค.  มีห้องต้ังแต่  ๒๐  ห้องขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ห้อง 
      ง.  มีห้องไม่ถึง  ๒๐  ห้อง 
(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗)  การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเทก       
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกัน 
(๙) การจัดใหม้ีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือ       
การเล่นอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
      ก.  สถานที่ปรับอากาศ   
      ข.  สถานที่ไม่ปรับอากาศ   
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการ 
ควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ     
การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตู้เกม เกมออนไลน์ 
(๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์          
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรอืสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
      ก.  สนามกอล์ฟ 
      ข.  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖)  การให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 



-๙- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท)

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
(๑)  การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือ 
การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  ต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
     ก. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ต้ังแต่ ๕ ก่ี แต่ไม่เกิน ๑๐ ก่ี 
     ข. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ี 
     ค. การป่ันด้าย การกรอด้าย การท่อผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
(๓)  การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสือ่  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บหรือปักผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผา้  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร 
การย้อม   การกัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืน ๆ

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

๑๑ กิจการเก่ียวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย  การตัด หรอืการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 

ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา
หินปูน 
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  
ฝ้าเพดาน  ท่อนํ้า  เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐

 
 



-๑๐- 

 
 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

ต่อปี(บาท)
๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม  การขนสง่  กรด ด่าง สารออกซิไดซ์  
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ   
     ก.  คลังนํ้ามัน 
     ข.  สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่าย  ๔ หัวจ่ายขึ้นไป 
     ค.  สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่ายไม่เกิน  ๔ หัวจ่าย 
     ง.  สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่ายไม่เกิน  ๒ หัวจ่าย 
(๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการ  ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่  การบดชัน 
(๘)  การผลิตส ี หรือนํ้ามันผสมส ี
(๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรปูถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
      ก.  การผลิต 
      ข.  การลา้ง 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒)  การผลติ  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลตินํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔)  การผลติ  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
       ก.  การผลิต 
       ข.  การสะสม  การขนส่ง 
(๑๕)  การผลติเชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา  
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-๑๑- 
ลําดับ
ที่ ประเภทของกิจการ 

อัตราคา่ธรรมเนียม
ต่อปี(บาท) 

 (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ    
พาหะนําโรค 
      ก.  การผลิต 
      ข.   การบรรจุ 
      ค.   การสะสม  การขนส่ง 
      ง.   การจําหน่ายสารกําจัดศัตรูพืช/ร้านค้าปลีก 
(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
      ก.  การผลิต 
      ข.  การบรรจุ 
      ค.  การสะสม 

 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   
(๑) การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒)  การผลิต   การซ่อมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
      ก.  การผลิต 
      ข.  การซอ่ม 
(๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      ก.  ใช้เครื่องจักร 
      ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘) การพิมพ์สลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสรา้ง 
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