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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเกษมโดยไดรับความเห็นชอบ

จากองคการบริหารสวนตําบลเกษมและนายอําเภอตระการพืชผล  จึงตราออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกษมนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกษม   

หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเกษมใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเกษม 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเพาะพันธ  เล้ียง  และอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตว  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวหรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
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   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรอืสวนอื่น  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
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   (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงาหรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 



หนา   ๑๒๓ 
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   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดิน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
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   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔) การผลิตสะสมขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
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  (๑๓) กิจการอื่น  ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเ พ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตามประเภท 

ที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๒) เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ

แกผูอยูใกลเคียงผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  (๓) ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔) ตองจัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  และตองจัดสถานที่ 

ใหสะอาดมิใหสกปรกรกรุงรังอันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๕) จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  (๖) ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไขเพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการ 

จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗) จะตองปฏิบัติการทุกอยางเ พ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองนําหลักฐาน  ดังตอไปนี้

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕) หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 

ไดรับคําขอตามขอ  ๙  และหลักฐานตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่น  ไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุ

จําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  

ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมเทานั้น 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไปจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนด

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๔ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับ

ใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ผูที่ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๗ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรอืเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุง

ใหถูกตองไดและถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีกหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ 

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๑๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกษมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิกาล  หนองแคน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกษม 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลเกษม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลํ า ดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

 ๑.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  
     ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

                ก.จํานวน ๒๐ ตัวขึ้นไป 
 

๔๐๐ 
 
- 
 

          ๑.๑.๑ การลี้ยงสุกร  
             ก.  จํานวน  ๒๐-๕๐  ตัว ๒๐๐ -
             ข.  จํานวน  ๕๐-๑๐๐  ตัว 

                  ค.  จํานวน ๒๐๐-๔๐๐  ตัว 
                  ง.  จํานวน  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป 

๔๐๐ 
๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 
- 

         ๑.๑.๒ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก  
             ก.  จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ -
             ข.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ -
             ค.  จํานวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ -
             ง.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๐๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
         ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง ๑,๐๐๐ -
     ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ ๓๐ -
     ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ันจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
     ๒.๑ การฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์) ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๑,๐๐๐ - 

     ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก ๑,๐๐๐ -
     ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐ -
     ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  หนังสัตว์ ๑,๐๐๐ -
     ๒.๕ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๑,๐๐๐ - 



 

-๒- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๒.๖  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

  

    ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ -
    ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากว่า ๕ แรงม้าลงมา ๕๐๐ -
    ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
     ๒.๗ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

  

    ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
    ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ -
    ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้าลงมา ๑๐๐ -
     ๒.๘ การสะสมหรือล้างคร่ัง ๕๐๐ -
 ๓.  กิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  

     ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ -
     ๓.๒ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู 

ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

     ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

     ๓.๔ การตากเน้ือสัตว์การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๕๐๐ - 

     ๓.๕ การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขาย
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๕๐๐ - 

     ๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

    ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
    ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 



 

 
-๓- 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๓.๗ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  
เต้าฮวย 

  

    ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
    ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 
     ๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
     ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
    ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๓,๐๐๐ - 
    ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
     ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ 

ขนมเป๊ียะ 
  

    ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
    ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
     ๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ - 

     ๓ .๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  
เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๓,๐๐๐ - 

     ๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
     ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ - 

     ๓.๑๕ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  
นํ้าส้มสายชู 

๓,๐๐๐ - 

     ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 
     ๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
     ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
     ๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒๐๐ - 
     ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

     ๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผง
อ่ืน ๆ  

๒๐๐ - 

     ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๑๐๐ - 



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทร้านค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ๒๐๐ - 

     ๓.๒๒ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๒,๐๐๐ - 

     ๓.๒๓ การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่าย
อาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน

๒,๐๐๐ - 

     ๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่   
๕  แรงม้าขึ้นไป 

๕๐๐ - 

 ๔.  กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 

  

     ๔ .๑การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วย
เครื่องจักร 

  

           ก.  เครื่องจักที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
           ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
           ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๓๐๐ -
     ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 

๑,๐๐๐ - 

     ๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ -
     ๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ -
     ๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -
 ๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
     ๕.๑ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  
           ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
           ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
     ๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ -
     ๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

     ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
           ก.  ไม่เกิน  ๒๐  เกวียน ๑๕๐ -
           ข.  เกิน  ๒๐  เกวียน ๔๐๐ -
     ๕.๕ การผลิตยาสูบ   
           ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ -
           ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
     ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย

เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

-๔- 



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๒,๐๐๐ - 

     ๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
     ๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ -
 ๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
     ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์

หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
  

    ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
    ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
     ๖.๒ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น

กิจการในลําดับที่  ๖.๑ 
 

๑,๐๐๐ - 

     ๖.๓ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น
กิจการในลําดับที่ ๖.๑ 
 

๒๐๐ - 

     ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม 
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ลําดับที่ ๖.๑ 
 

๕๐๐ - 

     ๖.๕ การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในลําดับที่  ๖.๑ 

  

    ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
    ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน  

๕ แรงม้า 
๕๐๐ - 

    ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑ แรงม้าลงมา ๒๐๐ -
     ๖ .๖ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก

หรือการล้างแร่
๕,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล  
     ๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสาร

กันสนิมยานยนต์ 
๑,๐๐๐ - 

     ๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 

- ๕-



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๗ .๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมี
การซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 

    ก.  จักรยานยนต์ ๒๐๐ -
    ข.  รถยนต์ ๕๐๐ -
     ๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๒๐๐ -
     ๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ -
     ๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ -
     ๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๒๐๐ -
 ๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้  
     ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ -
     ๘.๒ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  

การทําคิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 

    ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
    ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
    ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้าลงมา ๒๐๐ -
     ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 
 

 

    ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ -
    ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ -
    ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๑๐๐ -
     ๘.๔ การอบไม้ ๒,๐๐๐ -
     ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
     ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ -
     ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ -
     ๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  
         ก.  ขายส่ง ๒๐๐ -
         ข.  ขายปลีก ๑๐๐ -

 

-๖- 



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

 ๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
     ๙.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๒,๐๐๐ - 
     ๙.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
     ๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 
     ๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๒๐๐ – ๑,๐๐๐ - 

     ๙.๕ การประกอบกิจการมหรสพ ๑,๐๐๐ - 
     ๙.๖ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๒๐๐ – ๑,๐๐๐ - 

     ๙.๗ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

     ๙.๘ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

     ๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

     ๙.๑๐ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหาร
ร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐ - 

     ๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๑,๐๐๐ - 
     ๙ .๑๒  การประกอบกิจการห้องปฏิ บั ติการทางการแพทย์  

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

     ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๐๐๐-
๕,๐๐๐ 

- 

 ๑๐.  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
     ๑๐ .๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
  

      ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
      ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีขึ้นไป ๓๐๐ - 
         ง.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

-๗-



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

     ๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ 
     ๑๐.๓ การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
     ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
     ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๕๐๐ -
     ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ -
     ๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ -
     ๑๐.๘ การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -
 ๑๑.  กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
     ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
      ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
      ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
     ๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ -
     ๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ -
     ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
       ก.  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐ -
       ข.  ๓ - ๕   ตัน ๕๐๐ -
       ค.  ๕  ตันขึ้นไป ๓,๐๐๐ -
     ๑๑ .๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

     ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๕๐๐ -
     ๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง  

หรือการเผาหินปูน 
๕๐๐ - 

     ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า 
เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

๓,๐๐๐ - 

     ๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ -
     ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ -
     ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ -

-๘- 



 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์ 

 ๑๒.  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
 
 

    ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง  
สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย

๒,๐๐๐ - 

     ๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๓,๐๐๐ -
     ๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
  

      ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
      ข.  แบบใช้เครื่องจักร ๕,๐๐๐ -
     ๑๒.๔ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕,๐๐๐ -
     ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๗.๑  
      ก.  พ่นสีรถยนต์ ๕๐๐ -
      ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ ๒๐๐ -
     ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๕๐๐ - 

     ๑๒.๗ การโม่  การบดชัน ๒๐๐ -
     ๑๒.๘ การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมสี ๑,๐๐๐ -
     ๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒๐๐ -
     ๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  

 เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๕๐๐ - 

     ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

๕๐๐ - 

     ๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ -
     ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๑,๐๐๐ -

     ๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

๒,๐๐๐ - 

     ๑๒.๑๕ การผลิต เชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ -
     ๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัด

ศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
๒,๐๐๐ - 

     ๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ -

-๙- 



 

-๑๐- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์

 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ   
     ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
 

      ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ -
      ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
      ค.  เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๓๐๐ -
     ๑๓.๒ การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๑๐๐ -

     ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ -
     ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ -
     ๑๓.๕ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
 

     ๑๓.๖ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  
     -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๑๐๐ -
     -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางวา ๒๐๐ -
     -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๓๐๐ -
     -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป ๕๐๐ -
     ๑๓.๗ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ -
     ๑๓.๘ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ -
     ๑๓.๙ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ -
     ๑๓.๑๐ การก่อสร้าง ๕๐๐ -
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