
 หนา   ๙๗ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกวและนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขาภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกวตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว   

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และใหใชความตอไปนี้แทน   

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการอันตรายที่ตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 
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  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย   

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีบ  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดืม่ชนดิผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 
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   (๔.๓)  การผลิต  การบรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
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   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
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   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่มีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเคมี 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๕ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว  

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๓  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  กุลบตุร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาไมแกว 

 



ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุ
(บาท)

๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๑ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
     ๑.๑.๑ ม้า โค กระบือ

      (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว ๒๐๐
      (๒) เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐
      (๓) เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๘๐ ตัว ๑,๒๐๐
      (๔) เกินกว่า ๘๐ ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐

     ๑.๑.๒ สุกร
    (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว ๒๕๐
    (๒) เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๘๐๐
    (๓) เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๘๐ ตัว ๑,๒๐๐
    (๔) เกินกว่า ๘๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๐๐๐
    (๕) เกินกว่า ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๔,๐๐๐

     ๑.๑.๓ แพะ แกะ
    (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๓๐ ตัว ๕๐๐
    (๒) เกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๘๐๐
    (๓) เกินกว่า ๕๐ ตัวข้ึนไป ๑,๒๐๐

     ๑.๑.๔ ห่าน เป็ด ไก่ นก
    (๑) รวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว ๒๐๐
    (๒) รวมกันเกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตัว ๕๐๐
    (๓) เกินกว่า ๑,๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตัว ๘๐๐
    (๔) เกินกว่า ๓,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๒๐๐
    (๕) เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๕๐๐

     ๑.๑.๕ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง และการอนุบาลปลา
      (๑) ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐
      (๒) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๒๐๐
      (๓) ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๓๐๐

     ๑.๑.๖ กบ
    (๑) ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐
    (๒) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๒๐๐
    (๓) ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๓๐๐

     ๑.๑.๗ จระเข้
    (๑) ตั้งแต่ ๑ – ๕ ตัว ๓๐๐

ลําดับ

ที่

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(บาท)
    (๒) ตั้งแต่ ๖ – ๑๕ ตัว ๖๐๐
    (๓) ตั้งแต่ ๑๖ – ๓๐ ตัว ๑,๐๐๐
    (๔) ตั้งแต่ ๓๑ ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐

     ๑.๑.๘ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม ตั้งแต่ ๕ ตัวข้ึนไป ๑,๒๐๐
     ๑.๑.๙ การเลี้ยงแมลงตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐๐
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง การรวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี          
 การเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๑,๐๐๐

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด
     ๒.๑.๑ โค กระบือ สุกร (ตัวละ) ๑๐
     ๒.๑.๒ แพะ แกะ (ตัวละ) ๕
     ๒.๑.๓ เป็ด ไก่ ห่าน (ตัวละ) ๕๐ สตางค์
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๘,๐๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๕๐๐
๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๑,๕๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วย การต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธี
อ่ืนใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
     ๒.๕.๑ ทําด้วยแรงอ่ีน ๕๐๐
     ๒.๕.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๕๐๐
๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใด ต่อสัตว์หรือพืชหรือ ๑,๕๐๐
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๑,๕๐๐

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม นํ้าดื่มยกเว้นในสถานที่ จําหน่ายอาหาร              
 การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ

๑,๒๐๐

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า     
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู      
ไตปลา หรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน

๖๐๐

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม  จากผัก ผลไม้ หรือพืช ๖๐๐
อย่างอืน 
๓.๔ การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดยการตาก บด นึง ๒๐๐
ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด

ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการ หมายเหตุ
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๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น ๑,๐๐๐
๓.๖ การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้          
วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
     ๓.๖.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๓.๖.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๕๐๐
๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเก็ตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน
     ๓.๗.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๓.๗.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า   ๗๐๐
๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
     ๓.๘.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๕๐
     ๓.๘.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จาก น้ํานมสัตว์ 
     ๓.๙.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๓.๙.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย     
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
      ๓.๑๐.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
      ๓.๑๐.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม 
     ๓.๑๑.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๕๐
     ๓.๑๑.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
     ๓.๑๒.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๖๐๐
     ๓.๑๒.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
     ๓.๑๓.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๖๐๐
     ๓.๑๓.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
     ๓.๑๔.๑ การผลิต สะสม หรือบรรจุน้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา ๑,๐๐๐
     ๓.๑๔.๒ การผลิต สะสม หรือบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ ๒,๐๐๐
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดี่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ
     ๓.๑๕.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๓.๑๕.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๑๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง ๑,๐๐๐

ลําดับ

ที่ ประเภทกิจการ หมายเหตุ
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๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม้ เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
     ๓.๑๗.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๓.๑๗.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม้ เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
     ๓.๑๘.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๓.๑๘.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
     ๓.๑๙.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๖๐๐
     ๓.๑๙.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
     ๓.๒๐.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๖๐๐
     ๓.๒๐.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
     ๓.๒๑.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๓.๒๑.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํา ทีไม่ใช่เป็นส่วนหนึงของกิจการ ห้องเย็น ๑,๐๐๐
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๒๐๐
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร ๑,๕๐๐

๔ กิจการทีเกียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครืองสําอาง ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด
๔.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
     ๔.๑.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๔.๑.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย 
     ๔.๒.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๔.๒.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
     ๔.๓.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๔.๓.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป     
     ๔.๔.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๔.๔.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐

ลําดับ

ที่ ประเภทกิจการ หมายเหตุ
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๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่าง ๆ
     ๔.๕.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๔.๕.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๕๐๐

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
     ๕.๑.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๕.๑.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๐๐๐
๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
     ๕.๒.๑ การสะสมยางดิบ ๕๐๐
     ๕.๒.๒ การล้างการอบ การรม การสะสมยางดิบ ๑,๒๐๐
๕.๓ การผลิต หรือการบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้ง จากพืชหรือแป้งอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
     ๕.๓.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๕๐๐
     ๕.๓.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๕๐๐
๕.๔ การสีข้าว นวดข้าว หรือแบ่งบรรจุข้าว ด้วยเคร่ืองจักร
     ๕.๔.๑ ไม่เกิน ๑๕ แรงม้า ๕๐๐
     ๕.๔.๒ ๑๖ - ๔๐ แรงม้า ๑,๕๐๐
     ๕.๔.๓ ๔๑ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐
๕.๕ การผลิตยาสูบ 
     ๕.๕.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๕.๕.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๕๐๐
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
     ๕.๖.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๓๐๐
     ๕.๖.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๖๐๐
๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ย (ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ)
     ๕.๗.๑ การผลิตปุ๋ย ๕,๐๐๐
     ๕.๗.๒ การสะสมปุ๋ย ๑,๐๐๐
๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช 
     ๕.๘.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๒๐๐
     ๕.๘.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๑,๒๐๐
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
     ๕.๙.๑ ปริมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐
     ๕.๙.๒ ปริมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๒,๐๐๐

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
๖.๑ การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ ๑,๕๐๐

ลําดับ
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๖.๒ การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ ๑๐,๐๐๐
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย เคร่ืองจักร หรือก๊าซ       
 หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับ ใบอนุญาตใน ๖.๑

๑,๒๐๐

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

๕,๐๐๐

๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการ ที่ได้รับใบอนุญาต        
ใน ๖.๑

๑,๕๐๐

๖.๖ การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๑๐,๐๐๐
๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต ์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล

๗.๑ การต่อ การประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม ยานยนต์ ๑,๕๐๐
๗.๒ การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ๑,๕๐๐
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบ ไฟฟ้า ระบบ         
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล

๑,๕๐๐

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกล ดังกล่าวด้วย

๑,๕๐๐

๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี 
     ๗.๖.๑ การจําหน่าย ซ่อม และอัดแบตเตอร่ี ๑,๕๐๐
     ๗.๖.๒ การผลิต สะสม แบตเตอร่ี ๑๐,๐๐๐
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ๑,๕๐๐
๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๕๐๐
๗.๙ การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของ ๑,๕๐๐
ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๒๐๐
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง  ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร ๑,๒๐๐
๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ ๑,๐๐๐
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
๘.๔ การอบไม้ ๑,๐๐๐
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๑,๒๐๐
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด ด้วยกระดาษ ๑,๒๐๐
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๑,๒๐๐
๘.๘ การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
     ๘.๘.๑ ตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

ลําดับ
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     ๘.๘.๒ ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป ๕๐๐

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ๑,๕๐๐
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๕,๐๐๐
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต       
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล

๘๐๐

๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ  
 ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๒ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๘๐๐

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักมิใช่โรงแรมที่จัดไว้ เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
     ๙.๕.๑ มีห้องพักไม่เกิน ๕ ห้อง ๘๐๐
     ๙.๕.๒ มีห้องพักตั้งแต่ ๖ – ๑๐ ห้อง ๑,๐๐๐
     ๙.๕.๓ มีห้องพักตั้งแต่ ๑๑ – ๒๐ ห้อง ๑,๕๐๐
     ๙.๕.๔ มีห้องพักเกินกว่า ๒๐ ห้องข้ึนไป ๒,๐๐๐
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือ ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน
     ๙.๖.๑ ไม่เกิน ๕ ห้อง ๕๐๐
     ๙.๖.๒ ตั้งแต่ ๖ – ๑๕ ห้อง ๑,๐๐๐
     ๙.๖.๓ ตั้งแต่ ๑๕ ห้องข้ึนไป ๑,๕๐๐
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๕๐๐
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ      
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

๑,๕๐๐

๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่             
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑

๑,๕๐๐

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ              
ในทํานองเดียวกัน

๑,๒๐๐

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ             
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๒๕๐

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๑,๐๐๐
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๒๐๐
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๑,๕๐๐
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๕๐๐
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐

ลําดับ
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๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ๒,๕๐๐
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๒๐๐
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๒๐๐
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตดัขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว ๑,๕๐๐

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่
๕ ก่ีข้ึนไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ)
     ๑๐.๑.๑ เคร่ืองจักรกล ๒,๕๐๐
     ๑๐.๑.๒  เคร่ืองก่ีกระตุกตั้งแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป ๑,๐๐๐
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่นหรือใยสังเคราะห์ ๑,๒๐๐
๑๐.๓ การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ ด้วยเคร่ืองจักร ๑,๒๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร ๒,๕๐๐
๑๐.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่ ๕ เคร่ืองข้ึนไป
     ๑๐.๕.๑ จํานวนตั้งแต่ ๕ - ๑๐ เคร่ือง ๖๕๐
     ๑๐.๕.๒ จํานวนเกินกว่า ๑๐ เคร่ืองข้ึนไป ๑,๒๐๐
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๒๐๐
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ๕๐๐
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือ วัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๒๐๐
๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร ๑๐,๐๐๐
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
     ๑๑.๓.๑ โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๕๐๐
     ๑๑.๓.๒ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๒๐๐

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง การขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒

๑,๒๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวตัถุที่คล้ายคลึง ๑,๕๐๐
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ๑,๕๐๐
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๕๐๐
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม ๑,๕๐๐
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๒๐๐
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย ๑,๒๐๐
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

ลําดับ
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๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ ๑,๒๐๐
วัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่าง ๆ 
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย ๕,๐๐๐
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
     ๑๒.๒.๑ การผลิตก๊าซ ๕,๐๐๐
     ๑๒.๒.๒ การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ ๕,๐๐๐
     ๑๒.๒.๓ การสะสมเพื่อจําหน่ายตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม 
     ๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น ๒,๐๐๐
     ๑๒.๓.๒ การสะสม การขนส่ง ๑,๐๐๐
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑ ๑,๒๐๐
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
     ๑๒.๖.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๑,๒๐๐
     ๑๒.๖.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๒,๕๐๐
๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน 
     ๑๒.๗.๑ ทําด้วยแรงอ่ืน ๑,๒๐๐
     ๑๒.๗.๒ ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือแรงไฟฟ้า ๒,๕๐๐
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๓,๐๐๐
๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟลิ์มภาพยนตร์ ๓,๐๐๐
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๒๐๐
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๒๐๐
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๒๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง ๑,๒๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบ ๒,๐๐๐
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑,๒๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
     ๑๒.๑๖.๑ การสะสมสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๓,๐๐๐
     ๑๒.๑๖.๒ การผลิต บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค    ๕,๐๐๐
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๑,๒๐๐

ลําดับ
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(บาท)
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ

๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐
๑๓.๒ การผลิต เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      ๑,๕๐๐
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
     ๑๓.๒.๑ การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑,๒๐๐
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
     ๑๓.๒.๒ การผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑,๕๐๐
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๒๐๐
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ๓๐๐
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
     ๑๓.๕.๑ ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา ๕๐๐
     ๑๓.๕.๒ มากกว่า ๔๐๐ ตารางวาข้ึนไป ๑,๐๐๐
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
     ๑๓.๖.๑ โกดังสินค้าขนาดเล็ก (ต่ํากว่า ๕๐๐ ตารางเมตร) ๑,๕๐๐
     ๑๓.๖.๒ โกดังสินค้าขนาดกลาง (๕๐๐– ๑,๐๐๐ ตารางเมตร) ๒,๐๐๐
     ๑๓.๖.๓ โกดังสินค้าขนาดใหญ่ (๑,๐๐๐ ตางรางเมตรข้ึนไป) ๒,๕๐๐

๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพ        
 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

๑,๒๐๐

๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๒๐๐
๑๓.๙ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐
๑๓.๑๐ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนําโรค ๑,๒๐๐
๑๓.๑๑ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐
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