
 หนา   ๒๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองยางและนายอําเภอเกาะลันตา   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองยางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการ 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 
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    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองยาง 

  ๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีเปนการคา 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

   (๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
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   (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

   (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ํ าแข็ ง   ยกเวนการผลิตเ พ่ือใช ในสถาน ท่ี จําหน ายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็นเครื่องสําอางตาง ๆ   

   (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  ๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
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   (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

   (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖ (๑) 

   (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือ  ไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖ (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖ (๑) 

   (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  ๖ (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม  

ยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

   (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรอืการสะสมถาน 

  ๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  ให

อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  ๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ   

   (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 

   (๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  การบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   เบเกอร ไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๑๓ กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การกอสราง 

   (๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง 

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือ 

การกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  ทะเบียนบานผูขออนุญาต  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมสําเนา 

ที่รับรองถูกตอง 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีขออนุญาตประกอบการคา   

(กรณีท่ีกอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ) 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕)  เอกสารอื่นๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองยางประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตติําบลนี้  ใหย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิน่พรอมหลักฐาน   

ตาง ๆ  ตามขอ  ๑๘ 

  (๒)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  ไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการ 

ครบถวนตามหลักเกณฑในขอบัญญัตินี้  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓)  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.  ๓ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
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ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 
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ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นรากร  พิมล 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองยาง   



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองยาง 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับ กิจการ ค่าธรรมเนียม 

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
 ๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง
  การเลี้ยงสัตว์บก 
        ๑.๑.๑ ต้ังแต่ ๑๑ - ๕๐ ตัว ๓๐๐
        ๑.๑.๒ ต้ังแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป ๕๐๐
  สัตว์ปีก 
        ๑.๑.๓ ต้ังแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตัว ๓๐๐
        ๑.๑.๔ ต้ังแต่ ๒๐๑ ตัว ขึ้นไป ๕๐๐
  สัตว์นํ้า 
        ๑.๑.๕ กุ้ง ๑๐๐๐
        ๑.๑.๖ ปลา ๒๐๐
        ๑.๑.๗ หอย ๒๐๐
        ๑.๑.๘ ปู ๒๐๐
  สัตว์เลื้อยคลาน ๓๐๐
  แมลง ๒๐๐
  ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
        ๑.๒.๑ ไมเ่กิน ๑๐ ตัว ๒๐๐
        ๑.๒.๒ ต้ังแต่ ๑๑-๓๐ ตัว ๓๐๐
        ๑.๒.๓ ต้ังแต่ ๓๑ ตัว ขึ้นไป ๕๐๐
  ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง ๒๐๐๐
  เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี
  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
  ๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
  การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
        ๒.๑.๑ ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐
        ๒.๑.๒ ไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐

 



๒ 
 

ลําดับ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
  ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสตัว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสตัว์ที่ยังมิได้ฟอก ๒๐๐๐ 
  ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๒๐๐๐ 
  ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์ ๑๐๐๐ 
  ๒.๕ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง   ๑๐๐๐ 
  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด   
  ๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย    
  กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์   
        ๒.๖.๑ ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐ 
        ๒.๖.๒ ไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
  ๒.๗ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรอื   
  การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์   
         ๒.๗.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
         ๒.๗.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐๐ 
  ๒.๘ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๑๐๐๐ 
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม   
  ๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๒๐๐๐ 
  ๓.๒ การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา  ๑๐๐ 
  เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ๕๐๐ 
  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๔ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ๕๐๐ 
  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๕ การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ ๕๐๐ 
  พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด    
  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น ๑๐๐๐ 
  ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค   
  ในครัวเรือน   



๓ 
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  ๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี ๒๐๐ 
  ๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 
  ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
         ๓.๙.๑ ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐ 
         ๓.๙.๒ ใช้เครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ   
          ๓.๑๐.๑ ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
          ๓.๑๐.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
  ๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ๑๐๐๐ 
  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๑๒ การผลตินํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ    
  บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
          ๓.๑๒.๑ ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐ 
          ๓.๑๒.๒ ใช้เครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๓.๑๓ การผลติ การแบ่งบรรจุนํ้าตาล ๓๐๐๐ 
  ๓.๑๔ การผลติผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๒๐๐๐ 
  ๓.๑๕ การผลติ การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู ๓๐๐๐ 
  ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑๐๐๐ 
  ๓.๑๗ การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๓.๑๘ การผลติผงชูรส ๓๐๐๐ 
  ๓.๑๙ การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒๐๐๐ 
  ๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน  ๒๐๐๐ 
  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
  ๓.๒๑ การผลติ การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ    
          ๓.๒๑.๑ ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐ 
          ๓.๒๑.๒ ใช้เครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๓.๒๒ การผลติไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐๐ 
  ๓.๒๓ การผลติบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน ๒๐๐๐ 



๔ 
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  ๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๑๐๐๐ 
  ๓.๒๕ การผลตินํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จาํหน่ายอาหาร   
  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   
          ๓.๒๕.๑ ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ๑๐๐๐ 
          ๓.๒๕.๒ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑ - ๑๐๐ แรงม้า ๑๕๐๐ 
          ๓.๒๕.๓ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐๑ แรงม้าขึ้นไป ๘๐๐๐ 
  ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑๐๐๐ 
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสาํอาง    
  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง   
  ๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
        ๔.๑.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
        ๔.๑.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐๐ 
  ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็นเคร่ืองสําอางต่าง ๆ  ๒๐๐๐ 
  ๔.๓ การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑๐๐๐ 
  ๔.๔ การผลิตผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒๐๐๐ 
  ๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  ๒๐๐๐ 
๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   
  ๕.๑ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช ๑๐๐๐ 
  ๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕๐๐ 
  ๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกันด้วย ๒๐๐๐ 
  เครื่องจักร   
  ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร ๑๐๐ 
  ๕.๕ การผลิตยาสูบ ๕๐๐ 
  ๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๕๐ 
  ๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ย   
        ๕.๗.๑ การผลิตปุ๋ย ๒๐๐ 
        ๕.๗.๒ การผสมปุ๋ย ๒๐๐ 
  ๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑๐๐๐ 
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  ๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๕๐๐ 
๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   
  ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ๕๐๐ 
  ๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการตาม ๖.๑ ๒๐๐๐ 
  ๖.๓ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด ๑๐๐๐ 
  โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือ ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการตาม ๖.๑   
  ๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม  ๒๐๐๐ 
  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการตาม ๖.๑   
  ๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ๑๐๐๐ 
  ยกเว้นกิจการตาม ๖.๑   
  ๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๒๐๐๐ 
๗ กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล   
  ๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม    
  ยานยนต์   
         ๗.๑.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
         ๗.๒.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐๐ 
  ๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซอ่ม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์   
  ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล   
         ๗.๒.๑ สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
         ๗.๒.๒ สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป  ๑๐๐๐ 
  ๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการ ๑๐๐๐ 
  หรือจําหน่ายซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม    
  หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย   
  ๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐ 
  ๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐๐ 
  ๗.๖ การปะ การเช่ือมยาง ๒๐๐ 
  ๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๑๐๐๐ 
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๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้   
  ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๒๐๐๐ 
  ๘.๒ การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง    
  การทําคิ้ว หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
         ๘.๒.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
         ๘.๒.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐๐ 
  ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรอืการพ่น    
  การทาสารเคลอืบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย   
         ๘.๓.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
         ๘.๓.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐๐ 
  ๘.๔ การอบไม้ ๑๐๐๐ 
  ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๑๐๐๐ 
  ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ  ๑๐๐๐ 
  ๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน   
        ๘.๘.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
        ๘.๘.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐๐ 
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
  ๙.๑ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๓๐๐๐ 
  ๙.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น   
  การให้บริการใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
        ๙.๒.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
        ๙.๒.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐๐ 
  ๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
        ๙.๓.๑ ไมเ่กิน ๒๐ ห้อง ๑๐๐๐ 
        ๙.๓.๒ ต้ังแต่ ๒๑ - ๗๐ ห้อง ๒๐๐๐ 
        ๙.๓.๓ ต้ังแต่ ๗๑ ห้องขึ้นไป ๕๐๐๐ 
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  ๙.๔ การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า    
  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
        ๙.๔.๑ กรณีนับเป็นห้อง   
                 ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๕๐๐ 
                 ข. ต้ังแต่ ๑๑ - ๓๐ ห้อง ๑๐๐๐ 
                 ค. ต้ังแต่ ๓๑ - ๕๐ ห้อง ๒๐๐๐ 
                 ง. ต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป ๓๐๐๐ 
        ๙.๔.๒ กรณีคิดเป็นหลัง   
                 ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา  ๕๐๐ 
                 ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา ๑๐๐๐ 
                 ค. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๔๐๑ ตารางวาขึ้นไป ๑๕๐๐ 
  ๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑๐๐๐ 
  ๙.๖ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ    
  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   
        ๙.๖.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐๐ 
        ๙.๖.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐๐ 
  ๙.๗ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑๐๐๐ 
  ๙.๘ การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ ๒๐๐๐ 
  หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   
  ๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ๕๐๐ 
  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
  ๙.๑๐ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง ๒๐๐๐ 
  โภชนาการ ใหอ้าหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด    
  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
  ๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม   
          ๙.๑๑.๑ สวนสนุก ๒๐๐๐ 
          ๙.๑๑.๒ ตู้เกม หรือเคร่ืองเล่นเกม เครื่องละ ๒๐๐ 
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  ๙.๑๒ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  ๑๐๐๐ 
  วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม   
  ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๓๐๐๐ 

๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
  ๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  ๕๐๐ 
  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป   
  ๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝา้ยหรือนุ่น ๕๐๐ 
  ๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๒๐๐๐ 
  ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑๐๐๐ 
  ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๕๐๐ 
  ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ 
  ๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร   
          ๑๐.๗.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
          ๑๐.๗.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐ 
  ๑๐.๘ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๑๐๐๐ 

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง   
  ๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑๐๐๐ 
  ๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๓๐๐๐ 
  ๑๑.๓ การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
  ๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
  ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
  ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  ๑๐๐๐ 
  ๑๑.๗ การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐๐ 
  ๑๑.๘ การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น  ๔๐๐๐ 
  ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น   
  ๑๑.๙ การผลติกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๔๐๐๐ 
  ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๔๐๐๐ 
  ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕๐๐๐ 



๙ 
 

ลําดับ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
  ๑๒.๑ การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ ์ ๔๐๐๐ 
  หรือสารตัวทําละลาย   
  ๑๒.๒ การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ   
          ๑๒.๒.๑ การผลิต, การบรรจุ, การผสม ๒๐๐๐ 
          ๑๒.๒.๒ การสะสม   
                     ก. ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐ 
                     ข. ต้ังแต่ ๓๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป ๕๐๐ 
  ๑๒.๓ การผลติ การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลติภัณฑ์   
  ปิโตรเลียมต่าง ๆ    
          ๑๒.๓.๑ ป๊ัมหลอด ๓๐๐ 
          ๑๒.๓.๒ พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
          ๑๒.๓.๓ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑ - ๓๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐๐ 
          ๑๒.๓.๔ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๓๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐๐ 
  ๑๒.๔ การผลติ การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ 
  ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) ๑๐๐๐ 
  ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ ๑๐๐๐ 
  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  ๑๒.๗ การโม่ การบดชัน ๕๐๐ 
  ๑๒.๘ การผลติสีหรือนํ้ามันผสมส ี ๔๐๐๐ 
  ๑๒.๙ การผลติ การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
          ๑๒.๙.๑ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถา่ย ๕๐๐ 
          ๑๒.๙.๒ การผลิต การล้างฟิล์มภาพยนตร์ ๑๐๐๐ 
  ๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรอืวัตถุ ๑๐๐๐ 
  ที่คล้ายคลึง   
  ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑๐๐๐ 
  ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓๐๐๐ 
  ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒๐๐๐ 



๑๐ 
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  ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น ๒๐๐ 
  ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง   
  ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๔๐๐๐ 
  ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช ๕๐๐ 
  หรือพาหะ  นําโรค   
  ๑๖.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๒๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   
  ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๑๐๐๐ 
  ๑๓.๒ การผลติ การซ่อมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า    
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า   
          ๑๓.๒.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
          ๑๓.๒.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐๐ 
  ๑๓.๓ การผลติเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลา้ยคลึง ๕๐๐ 
  ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ 
  ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
          ๑๓.๕.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
          ๑๓.๕.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑๐๐๐ 
  ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
          ๑๓.๖.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐๐ 
          ๑๓.๖.๒ พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒๐๐๐ 
  ๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว   
          ๑๓.๗.๑ ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
          ๑๓.๗.๒ ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐๐ 
  ๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑๐๐๐ 
  ๑๓.๙ การก่อสร้าง ๕๐๐ 
  ๑๓.๑๐ กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑๐๐๐ 
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