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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราแกไขเ พ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน   

วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลอุมจานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลอุมจานและนายอําเภอกุสุมาลย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลอุมจานตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ใหยกเ ลิกความในขอ  ๕  ของขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน   

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลอุมจาน 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวเล้ียง   

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   
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   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   
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   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

     (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

     (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

     (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ    

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

     (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะ

อื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   
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   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทํา

ความสะอาดตาง ๆ   

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปง

อื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

   (๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   
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   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   
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  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว   

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ    

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ   

ที่คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

  ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา   

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ   

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน   

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และใหใชตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอุมจานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รัฐวฒุิ  บตุรราช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลอุมจาน 



กุสุมาลย 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุมจาน 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

๑ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการสัตวเล้ียง  

  (๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

      (๑.๑)  การเลี้ยงมา โค กระบือ 

             ก. ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

             ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 

             ค. ตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 

     (๑.๒) การเลี้ยงสุกร หรือสัตวบกประเภทอ่ืน 

             ก. ตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

             ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐๐ ตัว 

             ค. ตั้งแต ๒๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 

             ง. ตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 

     (๑.๓) การเลี้ยงสัตวปก 

             ก. ตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 

             ข. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ตัว 

             ค. ตั้งแต ๕๐,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

     (๑.๔) การเลี้ยงสัตวน้ํา 

             ก. บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

             ข. บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

             ค. บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

     (๑.๕) สัตวเลื้อยคลาน  

             ก. จระเข 

             ข. สัตวเลื้อยคลานมีพิษ 

             ค. สัตวเลื้อยคลานไมมีพิษ 

     (๑.๖) แมลง 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
      (๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย 
   ในตลาด 

         (๑.๑) ไมเกิน ๕๐ ตัว/วัน 
         (๑.๒) ตั้งแต ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐๐ ตัว/วัน 
         (๑.๓) ตั้งแต ๒๐๑ ตัว/วันข้ึนไป 

      (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว  
      (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  
      (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว  
      (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  
  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
      (๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
    (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
    (๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา   
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง  
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน    
    (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอ่ืน  
    (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
    (๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู           
วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
         (๖.๑) โดยใชเครื่องจักร 
         (๖.๒) โดยไมใชเครื่องจักร 
    (๗)  การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ อ่ืน  ๆ               
ท่ีคลายคลึงกัน 
         (๗.๑) โดยใชเครื่องจักร 
         (๗.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    
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๓ 

 

                                                                                                                    

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

      (๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  

          (๘.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๘.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    

     (๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

          (๙.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๙.๒) โดยไมใชเครื่องจักร         

   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม  

   (๑๑) การผลิตไอศกรีม  

   (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  

          (๑๒.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๑๒.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    

   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  

   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

   (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

   (๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 

ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

          (๑๗.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๑๗.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    

   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

          (๑๘.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๑๘.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    

   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  

 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  

          (๒๐.๑) โดยใชเครื่องจักร 

          (๒๐.๒) โดยไมใชเครื่องจักร    

 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  

 (๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

   (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร       
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาด        
 (๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย  
 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี  
 (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป  
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ  
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  
 (๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
 (๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช  
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
        (๔.๑) ขนาดเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา 
        (๔.๒) ขนาดเครื่องจักรเกินกวา ๑๐ แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
        (๔.๓) ขนาดเครื่องจักรเกินกวา ๒๐ แตไมเกิน ๕๐ แรงมา                   
        (๔.๔) ขนาดเครื่องจักรเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
 (๕) การผลิตยาสูบ  
 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
 (๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
        (๗.๑) การผลิตและสะสมปุย 
        (๗.๒) การสะสมปุย 
   (๘) การผลิตเสนใยจากพืช  
   (๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสาํปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 
ดวยโลหะหรือแร  
 (๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)  
 (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

   (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
 (๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  
กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
   (๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  
   (๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
 (๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล  
 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย  
   (๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  
   (๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  
   (๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
   (๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  
   (๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบ ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา  
กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
   (๑) การผลิตไมขีดไฟ  
 (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  
 (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
   (๔) การอบไม  
 (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป  
 (๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ  
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  
 (๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน  
        ก. ตั้งแต ๒๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม  
        ข. เกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
                          

 

 

 



๖ 

                                                                                           

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑ )  หรื อ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด ว ย
สถานพยาบาล  
 (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล  
 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการ พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
       (๕.๑) ตั้งแต ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง  
       (๕.๒) ตั้งแต ๑๑ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง  
       (๕.๓) ตั้งแต ๒๑ หอง แตไมเกิน ๔๐ หอง  
       (๕.๔) ตั้งแต ๔๑ หองข้ึนไป 
 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
        (๖.๑) ไมเกิน ๕ หอง  
        (๖.๒) ตั้งแต ๖ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง  
        (๖.๓) ตั้งแต ๑๑ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง  
        (๖.๔) ตั้งแต ๒๑ หองข้ึนไป 
 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
 (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก      
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
 (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
 (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  
 (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  
 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



๗ 

 

                                                                                                                      

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 

   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
 (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม  
 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  
 (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ท่ีบานของ
ผูรับบริการ  
 (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  
 (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํ า ตัดขน รับเลี้ยง 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว  
 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
  (๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก  
        (๑.๑) การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีแตไมเกิน ๒๐ ก่ี  
        (๑.๒) การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา ๒๐ ก่ีข้ึนไป 
        (๑.๓) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 
  (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  
  (๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  
  (๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  
        (๕.๑) จักรเย็บผาเกิน ๕ เครื่อง แตไมเกิน ๒๐ เครื่อง 
        (๕.๒) จักรเย็บผาเกินกวา ๒๐ เครื่อง แตไมเกิน ๑๐๐ เครื่อง 
        (๕.๓) จักเย็บผาเกินกวา ๑๐๐ เครื่องข้ึนไป 
  (๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  
  (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
  (๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
        (๘.๑) โดยใชเครื่องจักร 
        (๘.๒) โดยไมใชเครื่องจักร 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  
  (๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร  
  (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง  
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑ
ตาง ๆ  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 



๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  
 (๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 (๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือ
วัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
 กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  
 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
ทําละลาย  
 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
        (๒.๑) การผลิต 
        (๒.๒) การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซตั้งแต ๑๐๐ แตไมเกิน 
๑,๐๐๐ กิโลกรม 
        (๒.๓) การบรรจ ุการสะสม การขนสงกาซเกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
ข้ึนไป 
        (๒.๔) ปมจําหนายกาซ หัวจายไมเกิน ๓ หัว 
        (๒.๕) ปมจําหนายกาซ หัวจายเกินกวา ๓ หัวข้ึนไป 
  (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
        (๓.๑) การผลิตน้ํามันปโตรเลียม หรือคลังน้ํามัน 
        (๓.๒) ปมจําหนายน้ํามัน หัวจายไมเกิน ๓ หัว 
        (๓.๓) ปมจําหนายน้ํามัน หัวจายเกินกวา ๓ หัว แตไมเกิน ๖ หัว 
        (๓.๔) ปมจําหนายน้ํามัน หัวจายเกินกวา ๖ หัวข้ึนไป 
        (๓.๕) การผลิต ผลิตภณัฑปโตรเลียม อ่ืน ๆ 
        (๓.๖) การสะสม ผลิตภัณฑปโตรเลียม อ่ืน ๆ 
 (๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก  
 (๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 (๗) การโม สะสม หรือบดชัน  
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
 (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ        
ท่ีคลายคลึง  
 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๖๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 



๙ 

                                                                                                                              

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ        
ในการผลิตดอกไมเพลิง  
 (๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
        (๑๖.๑) การผลิต การบรรจุ  
        (๑๖.๒) การสะสม ไมเกิน ๑๐๐ ลิตร 
        (๑๖.๓) การสะสม เกินกวา ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
        (๑๖.๔) การสะสม เกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
กิจการอ่ืน ๆ  
  (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  
  (๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา  
        (๒.๑) การผลิต 
        (๒.๒) การซอม 
  (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
  (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร  
        (๔.๑) การพิมพแบบ พิมพเขียว  
        (๔.๒) การถายเอกสาร  
  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  
        (๕.๑) พ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
        (๕.๒) พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
        (๕.๓) พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา   
   (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม หรือ          
แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
 (๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  
 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  
 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค  
 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง  
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล     
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