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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขและเพ่ือปรับปรุง 

อัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๓  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีโดยความเหน็ชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีและนายอําเภอทองแสนขัน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีนับแตวันท่ีไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลน้ําพ้ี 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 
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  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

     (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  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  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 

     (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  เกี๋ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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     (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น 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  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

     (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแช 

     (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

     (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู 

ที่ใชกับรางกาย 
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     (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น 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 

     (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

     (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖  (๑) 

     (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ   

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

     (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

     (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖  (๑) 

     (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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  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  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๓) การผลิต  พน  ทาสารหรือเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

     (๔)  การอบไม 

     (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

     (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้าํ  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

     (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  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 

     (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

     (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

     (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (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  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

     (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (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)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

    (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

     (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

     (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

       (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงใบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ดําเนิน  อนิทะเรืองรุง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําพ้ี   

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตรา
คาธรรมเนียม 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

(1) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว  

 ก.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลมา  โค  กระบือ  

 -  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว 10๐ 

 -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป 3๐๐ 

 ข.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร  

 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ค.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล แพะ  แกะ  

 -  ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐ 

 ง.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล หาน  เปด  ไก  

 - เกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 100 

 - เกิน 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 200 

 - เกิน 1,000 ตัวข้ึนไป 300 

 จ.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล สุนัข แมว เพ่ือการคา 500 

 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ฉ.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวน้ํา เพ่ือการคา  

 - จํานวนไมเกิน 1,000 ตัว 200 

 - จํานวนเกิน 1,000 ตวั แตไมเกิน 10,000 ตัว 500 

 - จํานวนเกิน 10,000 ตัว 1,000 

 ช.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวเลื้อยคลาน  

 - เกิน 10 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 1,000 

 - เกิน 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 1,500 

 - เกิน 1,000 ตัวข้ึนไป 2,000 

 ซ.  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลแมลง 300 

 ฌ. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวเพ่ือรีดเอานม  

 - ไมเกิน 5 ตัว 300 

 - เกิน 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 500 

 - เกิน 20 ตัวข้ึนไป 1,000 
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ลําดั
บท่ี 

ประเภทกิจการ อัตรา
คาธรรมเนี

ยม 
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ  
(1) การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน

ตลาด 
3,๐๐๐ 

(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 5,000 
(3)  การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 5,000 
(4)  การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 500 
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใช
เพ่ือเปนอาหาร 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
 
 

500 
2,000 
3,000 

(6)  การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวน
หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
ก. ไมเกิน 500 กิโลกรัมตอวัน 
ข. เกิน 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัมตอวัน 
ค. เกิน 1,000 กิโลกรัมตอวัน 

 
 
 

500 
1,000 
2,500 

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 1,000 
3.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเร

ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

100 
500 

(2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง
เจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไต
ปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 
 

100 
500 

(3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยาง
อ่ืน 

300 
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(4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 

นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 
100 
500 

(5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 1,000 

(6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 

เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 
100 
500 

(7) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
 

500 
1,000 
2,000 

(8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
300 
500 

1,000 

(9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 1,000 

(10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

500 

1,000 

(11) การผลิตไอศกรีม 200 

(12) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 500 

(13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง

อ่ืน ๆ 

500 

 

(14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

2,000 
5,000 

(15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
200 

4,000 

(16) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 3,000 
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(17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 

ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 

 
500 

2,000 

3,000 

(18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ

อ่ืนใด 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 

 
500 

2,000 

3,000 

(19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 1,500 

(20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

(21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแช 500 

(22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 500 

(23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 3,000 

(24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 1,000 

4. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

(1) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
1,000 
2,000 

3,000 

(2) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  
5 แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา 

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
 

1,000 
 

2,000 

3,000 

(3) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 2,000 

(4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา  

ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
1,000 
2,000 

3,000 
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(5) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา  
ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมา 

 
 

1,000 
2,000 
3,000 

5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 3,000 
(2) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

3,000 
(3) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช 

หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
3,000 

 
(4) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก. โรงสีขาวขนาดเล็ก (ไมเกิน 20 แรงมา) 
ข. โรงสีขาวขนาดกลาง (เกิน 20 แรงมาแตไมเกิน 40 แรงมา) 
ค. โรงสีขาวขนาดใหญ (เกิน 40 แรงมา) 

 
200 
500 

1,500 
(5) การผลิตยาสูบ 2,000 
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 500 
(7) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
(8) การผลิตเสนใยจากพืช 500 
(9) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย 

ขาวโพด 
2,000 

 
6. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 
500 

 
(2) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 6 (1) 
500 

(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

(4) การเคลือบ ชุบโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

(5) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

(6) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 10,000 
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7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(1) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

ก. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
300 
500 

(2) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 5,000 
(3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ก. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

300 
500 

(4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 
ก. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

1,000 
1,500 

(5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 300 
(6) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 1,000 
(7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 

ก. รถจักรยาน 
ข. รถจักรยานยนต 
ค. รถยนต 

 
100 
200 
300 

(8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 300 
(9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ 

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
ก. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ข. มีเนื้อท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

300 
500 

8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
(1) การผลิตไมขีดไฟ 2,000 
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 200 
(3) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
300 

(4) การอบไม 500 
(5) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 500 
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 500 
(7) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  1,000 
(8) การเผาถาน หรือสะสมถาน 

ก. เกิน 200 กิโลกรัม แตไมเกิน 500 กิโลกรัม 
ข. เกิน 500 กิโลกรัมข้ึนไป 

 
100 
200 
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9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาล 
300 

(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 500 
(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

300 

(4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

500 

(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว 
เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 
โดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก. จํานวนหองไมเกิน 50 หอง 
ข. จํานวนหองตั้งแต 51 - 200 หอง 
ค. จํานวนหองเกิน 200 หอง 

 
 
 

1,000 
2,000 
3,000 

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก. หองพักไมเกิน 10 หอง 
ข. หองพักเกิน 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง 
ค. หองพักเกิน 20 หองข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 
(8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก    

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
500 

(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) 

500 

(10) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

500 

(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 

(12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 
(13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 300 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 1,000 
(15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

ก. ไมเกิน 10 เครื่อง 
ข. เกิน 10 เครื่องข้ึนไป 

 
200 
500 
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(16) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000 
(17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
500 

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 300 
(19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 100 
(20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 100 
(21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 
500 

10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
(1) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

ก. ก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ี แตไมเกิน 10 ก่ี 
ข. ก่ีกระตุกตั้งแต 10 ก่ีข้ึนไป 
ค. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

1,000 
(2) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
200 
500 

(3) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 300 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 300 
(5) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร   

ก. ตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 
 

300 
(6) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 300 
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 
(8) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 300 
11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 500 
(2) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 10,000 
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
1,000 

(4) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน 11 (2) 

3,000 

(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  1,000 
(7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,500 
(8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,500 
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500 
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(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 2,000 
(11) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000 
(12) การลาง การขัดดวยการพนทรายบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน  

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 
1,000 

12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมี
ตาง ๆ 

 

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร 
ตัวทําละลาย 

10,000 

(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
ก. การทํา และบรรจุ 
ข. การสะสมกาซ 
   (1) ต่ํากวา 500 กิโลกรัม    รายละ 
   (2) ตั้งแต 500 – 1,000 กิโลกรัม   รายละ 
   (3) เกิน 1,000 กิโลกรัม    รายละ 

 
1,000 

 
200 
300 
500 

(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ก. การผลิต การกลั่น 
ข. การสะสม 
   - สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
   - รานจําหนายน้ํามันหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
     (รวมถึงปมหลอดมือหมุน, ปมหยอดเหรียญ) 
ค. การขนสง 

 
10,000 

 
500 
300 

 
10,000 

(4) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 10,000 
(5) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 7 (1) 300 
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
1,000 

(7) การโม สะสม หรือบดชัน 500 
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 2,000 
(9) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 500 

(10) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

500 

(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 3,000 
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 
(13) การผลิตน้ําแข็งแหง 

ก. ตูทําน้ําแข็งขนาดการผลิต 250 กิโลกรัม/วัน/ตู 
ข. ตูทําน้ําแข็งขนาดการผลิต 500 กิโลกรัม/วัน/ตู 
ค. ตูทําน้ําแข็งขนาดการผลิต 1,000 กิโลกรัม/วัน/ตู 
ง. ตูทําน้ําแข็งขนาดการผลิต 10,000 กิโลกรัม/วัน/ตู 

 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
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(14) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

10,000 

(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 5,000 

(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 500 

(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500 

13. กิจการอ่ืน ๆ  

(1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 1,000 

(2) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

300 

(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 

(4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 300 

(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 300 

(6) ประกอบกิจการโกดังสินคา 

ก. พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 

ข. พ้ืนท่ีตั้งแต 101 – 500 ตารางเมตร 

ค. พ้ืนท่ีเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป 

 

1,000 

3,000 

5,000 

(7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

300 

(8) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 300 

(9) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000 

(10) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000 

(11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000 

(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000 

(13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 5,000 

 


