
 หนา   ๑๑๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา  

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปางมะผาและนายอําเภอปางมะผา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา  เรื่อง  กิจการ   

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางมะผานับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปางมะผาเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับประกาศ  หรือคําส่ัง 

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก   

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ   

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ  

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ   

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ที่บานของผูรับบริการ  ทั้งนี้  

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลปางมะผา 
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(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้   ไมวาจะมีการเรียกเก็บ  คาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  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  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

 (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

 (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  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  สะสมหรือแบงบรรจุ  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   
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 (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

 (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

 (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  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

 (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

 (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

 (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

 (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   
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(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

 (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง 

สบูท่ีใชกับรางกาย   

 (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

 (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

 (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ  ทําความสะอาดตาง 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  ดวยโลหะ

หรือแร   

 (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

ใน  (๖)  (๑) 

 (๓) การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖)  (๑) 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ  โลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖)  (๑) 

 (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

ใน  (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  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ   

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ   

 (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

 (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย   

 (๔) การอบไม   



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (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  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต   

ใน  (๙)  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

 (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙)  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

 (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต   

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙)  (๑) 

 (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอร เบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (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  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(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  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร   

 (๓) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขดุ  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑)  (๒) 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (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  หรือสารตัวทําละลาย   

 (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

 (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

 (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

 (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (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  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 

ดอกไมเพลิง   



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

(๑๓) กิจการอื่น ๆ   

 (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

 (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ

อุปกรณไฟฟา   

 (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

 (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

 (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ   

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

 (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย  

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด   

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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หมวด  ๓ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น  

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา

ประกาศกําหนด  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด  

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน   

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  ท้ังที่เปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นตองอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม  ตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

น้ําไหลสะดวก 

(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะสุข 

(๕) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  เห็นวาสถานท่ีใด

สมควรจะตองทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังไว  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  

หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 
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(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น 

(๘) ตองมีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอและตองแยกมูลฝอย

ใชสอยออกจากมูลฝอยที่ตองกําจัดหรือทําลายและหากจําเปนตองแยกมูลฝอยและกําจัดโดนวิธีอื่น  

จะตองไดรับความเห็นชอบหรือดําเนินการตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๙) ตองจัดใหมีสวมอันได สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนงานที่ทํางานอยูใน 

สถานประกอบกิจการนั้น  และตองอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระดวยวิธีท่ีถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 

 (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตวตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  ตองจัดใหอยูในสถานท่ี 

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

 (๑๑) สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมี ท่ี สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาซึ่ งไม เปน 

การเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงหรือสัญจรไปมาตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๓) ตองประกอบการคาภายในเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 

 (๑๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธของแมลงวันหรือยุง  และตองเก็บส่ิงของท่ีเปนอาหาร

ใหมิดชิดอยาใหสัตวเขากินได 

 (๑๕) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษวัตถุ

แหงการคานั้นจักใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากละออง  แมลงวัน  และสัตวอื่น ๆ 

 (๑๖) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

 (๑๗) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๑๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระทํานั้นได  ในเวลาอันพอสมควร 

เมื่อไดรับแจงความประสงคจากบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๗ กรณีมีประกาศคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนดไว  เกี่ยวกับกิจการอื่นใด 

ที่เปนกิจการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  แมมิไดนํามากําหนดไวในขอบัญญัตินี้ก็ตามใหสามารถนําขอกําหนด

ตามคําแนะนําดังกลาวมาบังคับใชตามขอบัญญัตินี้ไดโดยอนุโลม 
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หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ  

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๒๑ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ  

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาต 

ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปางมะผากําหนดไว  พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางมะผาประกาศกําหนด 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจง  

คํา ส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปางมะผาเทานั้น 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลปางมะผา 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ  

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแต 

วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบที่

องคการบริหารสวนตําบลปางมะผากําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕

กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๕ ให ผู ท่ี ได รับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางมะผา 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช   

ใหประกอบกิจการนั้นตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปญญา  สําเภาโอฬาร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปางมะผา 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

๑ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง  
ก. ต้ังแต่ ๑๐ - ๒๐ ตัว 
ข. ต้ังแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว  
ค. ต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว  
ง. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป  

การเลี้ยงสุกร  
ก. ต้ังแต่ ๑๐ - ๒๐ ตัว  
ข. ต้ังแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว  
ค. ต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว  
ง. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป  

การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก  
ก. ต้ังแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ตัว  
ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว  
ค. ต้ังแต่ ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว  
ง. ต้ังแต่ ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป  

การเลี้ยงจระเข้  
ก. ต้ังแต่ ๑ - ๑๐ ตัว  
ข. ต้ังแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป  

การเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภท  
ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ไร่  
ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่  
ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ขึ้นไป  

การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอ่ืน ๆ  
ก. ต้ังแต่ ๑ - ๑๐๐ ตัวขึ้นไป  
ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป  

การเลี้ยงแมลงทุกประเภท  
ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร  
ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
    ๑๐ ตารางเมตร  
ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป  

 

 
 
 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 

  

   



-๒- 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืน ๆ  
นอกจากที่บัญญัติไว้ในเบ้ืองต้น เพ่ือการค้า 

การเพาะพันธ์ุสัตว์และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

  

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 
ในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักร  

(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกที่ยังไม่แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด   
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์  

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร

(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์
หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์   
(๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง  

 
 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม  
(๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู  
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร

(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

๕๐๐ 
 
 
 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

   



-๓- 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เก้ียมอ๋ี  

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๘) การผลิตแบะแซ  
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ  
ขนมเป๊ียะ  

      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

       ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
       ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืม
ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว  
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
นํ้าส้มสายชู  

     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
            ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 

 
๒๐๐ 
๖๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑๐๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  



-๔- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๑๖) การค่ัวกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเคร่ืองจักร  
             ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า  
             ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า  
(๑๘) การผลิตผงชูรส  
(๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค  
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น
การ ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  

   ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  

(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร  
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลัง 
ต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๔๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร  

ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒ - ๕ แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่าง ๆ  
         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
         ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒ - ๕ แรงม้า 
        ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป 
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี  
         ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า    
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า    
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 
 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



-๕- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า  
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า  
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป  

(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า  
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า  
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 

 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 

ก. เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๕ - ๓๐ แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๓๐ แรงม้าขึ้นไป 

(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
ก. การล้าง การอบ และการรม 
ข. การสะสมยางดิบ 

- ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
- ต้ังแต่ ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
- ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป 

(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรทีม่ีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ - ๒๐ แรงม้า 
ค. เครื่องจักรทีม่ีกําลังต้ังแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 

(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรทีม่ีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้า 

(๕) การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 

ก. การผลิต 
- ผลิตโดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ - ๑๐ แรงม้า 
- ผลิตโดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 

ข. การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสมหรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 



-๖- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  

ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป

(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด  
ยกเว้นกิจการใน (๑) 
(๓) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 

ก. ประเภทครัวเรือน 
ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม 
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคม ีหรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 

ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป

(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน 
สนิมยายนต์ 
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล  
ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อม
หรือปรับปรุง ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง การอัดฉีดยายนต์ 
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

ก. การผลิต 
ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

(๖) การปะ การเช่ือมยาง 
ก. รถจักรยานยนต์ 
ข. รถยนต์ 

(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๔๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 



-๗- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๑) การผลิตไมข้ดีไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง  
การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ - ๑๐ แรงม้า 
ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้า  

ขึ้นไป 
(๓) การประดิษฐ์ไม ้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร หรือการพ่น 
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การกรอไม ้
(๕) การผลิตธูป ด้วยเคร่ืองจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
ค. สถานทีผ่ลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า  

ขึ้นไป 
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
๓๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

  

๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บรกิาร 
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร  
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
ข. ต้ังแต่ ๒๑ - ๕๐ ห้อง 
ค. ต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป 

(๕) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
ข. ต้ังแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
ค. ต้ังแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
ง. ต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
๓๐๐ 

 
 
 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  



-๘- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหม้กีารแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ 
การเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการ 
ที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทาง โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒ ) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง 

ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน ๕ เครือ่ง 
ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๕ เครื่อง 
ค. สวนสนุก 

(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
(๑๖) การประกอบกิจการให้บรกิารเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๑๗) การประกอบกิจการให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 
ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 

ก. ต้ังแต่ ๕ - ๑๐ ก่ี 
ข. ต้ังแต่ ๑๐ ก่ีขึ้นไป 

(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรทีม่ีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงม้าขึ้นไป 

(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

  



-๙- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
ข. การผสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 
หินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  
ฝ้าเพดาน ท่อ นํ้า เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

  

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ ์
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 

ก. การผลิต การบรรจุก๊าซ 
ข. การสะสม การขนส่งก๊าซ 

(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมต่าง ๆ  

ก. การผลิต การกลั่น นํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

ข. การสะสม การขนส่ง 
    - ปริมาณจํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร (ป๊ัมหลอด) 
    - ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 

(ป๊ัมนํ้ามัน/คลังนํ้ามัน) 
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นส ียกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  



-๑๐- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป 

(๗) การโม ่การบดชัน 
ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 

(๘) การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

ก. การผลิต 
ข. การล้าง 

(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 

ก. ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 
ข. ใช้เครื่องทําความเย็นต้ังแต่ ๓ - ๕ เครื่อง 
ค. ใช้เครื่องทําความเย็นต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 

(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น 
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง่สารกําจัดศัตรูพืชหรือ 
พาหะนําโรค 

ก. การผลิต การบรรจุ 
ข. การสะสม 
ค. การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก. โดยไม่ใช้เครือ่งจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ - ๕ แรงม้า 
ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

  



-๑๑- 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม หมายหตุ
บาท สตางค ์

 (๒) การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก. การผลิต 
ข. การซ่อม 

(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสนิค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสร้าง 

ก. มีคนงานตํ่ากว่า ๓๐ คน 
ข. มีคนงานต้ังแต่ ๓๐ คนขึ้นไป 

(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 
 

๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  

 


