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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม 
และนายอําเภอบางกล่ํา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอมตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ  
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่ทอม 
  ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง   
   (๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง  

เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู 
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่าสัตว์  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  

หรือขายในตลาด 
   (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขากระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์  ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเ่พื่ออาหาร 
   (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บดผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ

พืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
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   (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือล้างคร่ัง 
  ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่   

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

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

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ่น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
    (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่ม  ชนิดผงอื่น ๆ 
   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก   
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   (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิตน้ําแข็ง 
   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘) การผลิ ต   สะสม   ห รือแ บ่งบรรจุ   อาหารบรรจุ กระ ป๋อง   ขวด   

หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔) การเก็บถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
  ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์   

ทําความสะอาด 
   (๑) การผลิต  การโม่  การบด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิตบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้ง

สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิ ตผงซั กฟอก   ส บู่   น้ํ ายาทํ าความสะอาด   หรือผลิต ภัณฑ์   

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
  ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือการสะสมยางดิบ 
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   (๓) การผลิต   หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู   แป้งจากพืช   
หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙) การตากสะสมขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
  ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ ได้ รับ

ใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
   (๓) การกลึงเจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสานรีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร 

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
   (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ ได้ รับ

ใบอนุญาต  ใน  (๖.๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยกคัดเลือกหรือล้างแร่ 
  ๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
   (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
     (๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
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   (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลซึ่งมีไว้บริการ  
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  
ดังกล่าวด้วย 

   (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย  ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการที่ ได้ รับ

ใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ําอบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 



หน้า   ๑๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙ (๑) 
   (๙) การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  ตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๑) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๑๒) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๑๓) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๑๔) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๕) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๖) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๗) การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
   (๑๘) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
  ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรหรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายนุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การป่ันฝ้ายนุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บผ้า  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๖) การพิมพ์ผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 
   (๗) การซัก  อบรีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บด  หรือย่อยดว้ยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือสว่นผสม 
   (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุ

อื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๕) 
  ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือการขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗ (๑) 
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   (๖) การผลิตสิ่ งของเค ร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม   พลาสติก  
เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลอืบเงา 
   (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
  ๑๓. กิจการอื่น ๆ   
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ  

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
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ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงสถานท่ีประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย   

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ 

ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย 
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
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  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 
และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

  (๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย 
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ   
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย  
หกเดือนต่อคร้ังและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ  
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย   
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ
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อันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๗ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  กรณีเป็น  

นิติบุคคล 
  (๔) หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

ที่รับรองความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถย่ืนคําขอได้  
ด้วยตนเอง 

  (๕) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 
  (๖) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอมประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้รวมทั้ง

เง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบท้ายใบอนุญาต 
  (๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตขัดต่อกฎหมายอื่น  

ที่เก่ียวข้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
  (๓) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร 
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ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง   
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอมเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
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ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ทอม 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 



หน้า   ๑๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชวลิต  บุญช่วย 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทอม 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลแมทอม 

เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง    
๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ  
       (๑) เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๕  ตัว 
       (๒) เกิน  ๑๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
       (๓) เกิน  ๒๐  ตัว 
๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก 
       (๑) เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
       (๒) เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว 
       (๓) เกิน  ๒๐๐  ตัว 
๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ําหรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน 
๑.๑.๕ การเลี้ยงแมลง 
๑.๑.๖ การเลี้ยงสุกร เวนแตสุกรท่ีอายุไมเกิน ๒ เดือน   
       (๑) เกิน ๕ แตไมเกิน ๑๐ ตัว   
       (๒) เกิน ๑๐ ตัว   

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี
การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
๒.๑ การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือ

ขายในตลาด 
๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๒.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 
       (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
       (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 

 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว ๘๐๐ 
๒.๓ การสะสมเขากระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 
๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ 
ซ่ึงมิใชเพ่ืออาหาร 
๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร 
       (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
       (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 
 

 
 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 



-๒- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๒.๖ การผลิต โม ปน บดผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว 
๒.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๒.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๒.๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง ๕๐๐ 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  

๓๐๐ 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๓๐๐ 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไมหรือพืช
อยางอ่ืน 
๓.๓.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๓.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 

ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
๓๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓.๖ การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  
วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๖.๓.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา หรือผลิตภัณฑ อ่ืน  ๆ                  

ท่ีคลายคลึงกัน 
๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
๓.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๘.๒ โดยใชเครื่องจักร 
       (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
       (๒) เกิน  ๒๐  แรงมา 
 
 

 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๓- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  ๕๐๐ 
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม  
๕๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  
๓.๑๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๑๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  ๕๐๐ 

๓.๑๓ การผลิ ต  สะสม หรื อแบ งบรรจุ  ใบชาแห ง  ช าผง  หรือ เครื่ องดื่ ม               
ชนิดผงอ่ืน ๆ  
๓.๑๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๑๓.๒ โดยใชเครื่องจักร 
         (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
         (๒) เกิน ๒๐ แรงมา 

 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 
ขาวหมาก  
๓.๑๔.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๑๔.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๑๔.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  
๓.๑๕.๑ การผลิตน้ํากลั่น 
๓.๑๕.๒ การผลิตน้ําบริโภค 
         (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 
         (๒) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         (๓) พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๑๖ การผลิตน้ําแข็ง 

๓.๑๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๑๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๓.๑๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
๓.๑๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๑๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 
         (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 
         (๒) เกิน ๒๐ แรงมา 

 
 

๑๐๐ 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
๓.๑๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๓.๑๘.๒ โดยใชเครื่องจักร 
         (๑) กําลังแรงมารวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
         (๒) เกิน ๒๐ แรงมา 
 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๔- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  ๑,๐๐๐ 
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

๓.๒๐.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๓.๒๐.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๒๐.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๒๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๕๐๐ 
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 
๓.๒๔ การเก็บถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๓.๒๔.๑ กําลังเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
๓.๒๔.๒ กําลังเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

ทําความสะอาด 
 

๔.๑ การผลิต การโม การบด ผสม หรือบรรจุยา 
๔.๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๔.๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๔.๒ การผลิตบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู           
ท่ีใชกับรางกาย 

๕๐๐ 

๔.๓ การผลิต บรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 
๔.๕ กา รผลิ ต ผ ง ซั กฟอก  สบู  น้ํ า ย า ทํ า ค ว ามสะอาด  ห รื อ ผ ลิ ตภัณฑ                     

ทําความสะอาดตาง ๆ 
๓๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐ 
๕.๒ การลาง อบ รม หรือการสะสมยางดิบ ๕๐๐ 
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ 

๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ๕๐ 
๕.๕ การผลิตยาสูบ 

๕.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๕.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  ๕๐๐ 
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจปุุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

๕.๗.๑ การผลิตปุยเคมี 
๕.๗.๒ การสะสมปุย 
       (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
       (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
       (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



-๕- 
 

 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ 

๕.๙ การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ               
ดวยโลหะหรือแร  

๖.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๖.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

๖.๓ การกลึงเจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสานรีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๑ 
๓.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต
ใน ๖.๑ 
๖.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๖.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๖.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยกคัดเลือกหรือลางแร ๑,๐๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล    

๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

๗.๑.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๗.๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐ 
๒,๐๐๐ 

๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ๒,๐๐๐ 

๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนตเครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร              

หรือเครื่องกล  
๗.๓.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๗.๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๗.๓.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
๗.๔.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๗.๔.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 

๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 



-๖- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑๐๐ 

๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ 

๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือต้ังศูนยถวงลอ 

๗.๗.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๗.๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐ 

๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ   

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

๕๐๐ 

๘ กิจการที่เก่ียวกับไมหรือกระดาษ  

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

๘.๒.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๘.๒.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๑๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๘.๓ ๓. การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช                    

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย ชานออย 
๘.๓.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๘.๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

๑๕๐ 

๕๐๐ 

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 

๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ 

๘.๖. การผลิตส่ิงของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

๘.๖.๑ พื้นท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๘.๖.๒ พื้นท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๘.๖.๓ พื้นท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

๘.๗.๑ พื้นท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๘.๗.๒ พื้นท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๘.๗.๓ พื้นท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๕๐๐ 

๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๑.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

๙.๑.๒ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

       (๑) เตียงนวดไมเกิน  ๑๐  เตียง 

       (๒) เตียงนวดเกิน  ๑๐  เตียง  แตไมเกิน  ๒๐  เตียง 

       (๓) เตียงนวดเกิน  ๒๐  เตียง  แตไมเกิน  ๓๐  เตียง 

       (๔) เตียงนวดเกิน  ๓๐  เตียง 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



-๗- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๙.๒ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๒.๑ เตียงนวดไมเกิน  ๑๐  เตียง 

๙.๒.๒ เตียงนวดเกิน  ๑๐  เตียง  แตไมเกิน  ๒๐  เตียง 

๙.๒.๓ เตียงนวดเกิน  ๒๐  เตียง  แตไมเกิน  ๓๐  เตียง 

๙.๒.๔ เตียงนวดเกิน  ๓๐  เตียง 

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้าอบไอนํ้า อบสมุนไพร เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย             

วาดวยสถานพยาบาล 

๙.๓.๑ พื้นท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๙.๓.๒ พื้นท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๙.๓.๓ พื้นท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพื่อใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

๙.๔.๑ หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

๙.๔.๒ หองพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

๙.๔.๓ หองพักเกิน  ๕๐  หอง 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

๙.๕.๑ หองพักเกิน  ๕  หอง  แตไมเกิน  ๑๐  หอง 

๙.๕.๒ หองพักเกิน  ๑๐  หองแตไมเกิน  ๑๕  หอง 

๙.๕.๓ หองพักเกิน  ๑๕  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

๙.๕.๔ หองพักเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 

๙.๕.๕ หองพักเกิน  ๓๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 

๙.๕.๖ หองพักเกิน  ๕๐  หอง 

 

 

๕๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 

๙.๗ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑๕๐ 

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

๕๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ               
ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผมเวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ              

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๙.๑๐.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑๐.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 



-๘- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๙.๑๑ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
๙.๑๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑๑.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  
๙.๑๒.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑๒.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑๒.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
๙.๑๓.๑ สวนสนุก โบวลิ่ง 
๙.๑๓.๒ ตูเกม  เครื่องละ 

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๙.๑๔ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑๐๐ 
๙.๑๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๕๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ 

๙.๑๗ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ๕๐๐ 
๙.๑๘ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๑๐๐ 
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยก่ีกระตุก 
๑๐.๑.๑ โดยใชก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
๑๐.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายนุน หรือใยสังเคราะห 

๑๐.๒.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๒.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๒.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐.๓ การปนฝายนุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
๑๐.๓.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๓.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๓.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
๑๐.๔.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๔.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๔.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๐.๕ การเย็บผา ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
๑๐.๕.๑ เกิน ๑๐ เครื่อง แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง 
๑๐.๕.๒ เกิน ๒๐ เครื่อง 
 
 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



-๙- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๐.๖ การพิมพผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๐.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐.๗ การซัก อบรีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
๑๐.๗.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๑๐.๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

๑๐.๘.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหินดิน ทรายซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
๑๑.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
         (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

         (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๑.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร 

         (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
         (๒) พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
         (๓) พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
๑๑.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
         (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

         (๒) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (๓) พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๑๑.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร 

         (๑) พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
         (๒) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (๓) พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด 
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒ 

๑๑.๔.๑ การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง 
๑๑.๔.๒ การผสมซีเมนต 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๑.๕.๑ เครื่องจักร  ไมเกิน  ๕  เครื่อง 
๑๑.๕.๒ เครื่องจักรเกิน  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๕  เครื่อง 
๑๑.๕.๓ เครื่องจักรเกิน  ๑๕  เครื่อง 

 

 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๑๐- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๑.๖ การเลื่อยตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  
๑๑.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑๑.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๑๑.๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอลกปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๕๐๐ 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๕๐๐ 
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๕๐๐ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  ๑,๕๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๕๐๐ 
๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ 

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 
๑,๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมี 
ตาง ๆ 

 

๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทํา
ละลาย 

๓,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือการขนสงกาซ 
๑๒.๒.๑ การผลิต บรรจุ ขนสง 
๑๒.๒.๒ การสะสม 
         (๑) สะสมไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
         (๒) สะสมเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร 
         (๓) สะสมเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

๑๒.๓.๑ การผลิต  การขนสง 
๑๒.๓.๒ การสะสม 
         (๑) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  ๒ 
         (๒) น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี  ๓ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก ๒,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพนสียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑ 

๑๒.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑๒.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๑๒.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๒.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๖.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน 
๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



-๑๑- 
 

ท่ี ประเภทกิจการ/รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

๑๒.๙.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๙.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๙.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต สะสมขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๔,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๑๒.๑๗.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๑๗.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๑๗.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ    
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

๑๓.๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือ

อุปกรณไฟฟา 
๑๓.๒.๑ การซอม 
๑๓.๒.๒ การผลิต 

 
 

๒๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร ๒๐๐ 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑๐๐ 
๘๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม 
๑๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 
๑๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 


