
 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือและนายอําเภอบางพลี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองปรือ 

  ๕.๑   กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

       ๕.๑.๑ การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

       ๕.๑.๒ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

       ๕.๑.๓ การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๕.๒   กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

       ๕.๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       ๕.๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
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       ๕.๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

       ๕.๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

       ๕.๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

       ๕.๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขา

สัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

       ๕.๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

       ๕.๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๕.๓   กิจการเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

       ๕.๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม 

       ๕.๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       ๕.๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       ๕.๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       ๕.๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

       ๕.๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       ๕.๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

       ๕.๓.๘ การผลิตแบะแซ 

       ๕.๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  หรือภาชนะอื่นใด 
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      ๕.๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

      ๕.๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      ๕.๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่ว  เหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      ๕.๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

      ๕.๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

      ๕.๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

      ๕.๓.๑๖ การคั่วกาแฟ 

      ๕.๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

      ๕.๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 

      ๕.๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

      ๕.๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      ๕.๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 

      ๕.๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      ๕.๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      ๕.๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

      ๕.๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 

      ๕.๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

 ๕.๔  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

       ๕.๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

       ๕.๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ  
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       ๕.๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       ๕.๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       ๕.๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ   

  ๕.๕   กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

       ๕.๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

       ๕.๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

       ๕.๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

       ๕.๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

       ๕.๕.๕ การผลิตยาสูบ 

       ๕.๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

       ๕.๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 

       ๕.๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

       ๕.๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๕.๖   กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

       ๕.๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ

       ๕.๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖.๑ 

       ๕.๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖.๑ 

       ๕.๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖.๑ 

       ๕.๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  ๕.๖.๑ 

       ๕.๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือ  การลางแร 
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  ๕.๗   กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       ๕.๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

       ๕.๗.๒ การตั้ งศูนยถว งลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

       ๕.๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

       ๕.๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

       ๕.๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

       ๕.๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง 

       ๕.๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๕.๘   กิจการที่เกี่ยวกับไม 

       ๕.๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 

       ๕.๘.๒ การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

       ๕.๘.๓ การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

       ๕.๘.๔ การอบไม 

       ๕.๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

       ๕.๘.๖ การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

       ๕.๘.๗ การผลิตกระดาษตาง  ๆ   

       ๕.๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๕.๙   กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
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       ๕.๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       ๕.๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๕.๙.๑  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       ๕.๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการใน  ๕.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       ๕.๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

       ๕.๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

       ๕.๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

       ๕.๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

       ๕.๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๕.๙.๑ 

       ๕.๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ  การเลนอื่นใน

ทํานองเดียวกัน 

      ๕.๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

      ๕.๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง  

โภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  ๕.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      ๕.๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

      ๕.๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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      ๕.๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

      ๕.๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

      ๕.๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 ๕.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

      ๕.๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือ  การทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

      ๕.๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

      ๕.๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

      ๕.๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

      ๕.๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

      ๕.๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

      ๕.๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      ๕.๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ   

 ๕.๑๑   กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      ๕.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

      ๕.๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

      ๕.๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      ๕.๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      ๕.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      ๕.๑๑.๖ การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

      ๕.๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

      ๕.๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
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       ๕.๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

      ๕.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 

      ๕.๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 ๕.๑๒   กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

       ๕.๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

       ๕.๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

       ๕.๑๒.๓ การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

       ๕.๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

       ๕.๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๕.๗.๑ 

       ๕.๑๒.๖ การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       ๕.๑๒.๗ การโม  การบดชัน 

       ๕.๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

       ๕.๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

      ๕.๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

      ๕.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       ๕.๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

       ๕.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 

       ๕.๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

       ๕.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
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        ๕.๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงการกําจัดศัตรู พืช 

หรือพาหนะนําโรค 

        ๕.๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๕.๑๓ กิจการอื่น  ๆ   

       ๕.๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

       ๕.๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

       ๕.๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

       ๕.๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

       ๕.๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

       ๕.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

       ๕.๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

       ๕.๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

       ๕.๑๓.๙ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

ขอ ๖ สถานประกอบกจิการทีต่องมีการควบคมุตามขอบัญญัตนิี้ที่ตัง้อยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานดวย  เวนแตสถานประกอบ

กิจการไมเขาขายเปนโรงงานนั้น  สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือกอเหตุรําคาญ 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  ๘.๒ ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๘.๓ ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ี 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 

   ๑๐.๑ มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

   ๑๐.๒ ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   ๑๐.๓ กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   ๑๕.๑ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่ เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   ๑๕.๒ กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  พรอมกับเอกสารและหลักฐานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการปองกัน

อันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตนิี้  และปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังของ

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตแลว 

ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบ  อภ. ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง

หรือครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 
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ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียม

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเทานั้น 

ขอ ๒๔ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในหกสิบวันกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากย่ืนคําขอแลวแตมิไดเสียคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหแจงบอกเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดการประกอบกิจการ  ลด   

หรือขยายการประกอบกิจการ  หรือแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง  การสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด 

   ๒๗.๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   ๒๗.๒ ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   ๒๘.๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไว  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   ๒๘.๒ ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   ๒๘.๓ บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ขอบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   ๓๐.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   ๓๐.๒ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   ๓๐.๓ ไมป ฏิบั ติหรื อป ฏิบัติ ไม ถู กต องตามบทบัญญัติ แห งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

อาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  

ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุดม  กล่ินพวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรือ 



 

  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕9 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก 
  (ก) จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 
  (ข) จํานวนตั้งแต  ๒๑ - ๑๐๐  ตัว 
  (ค) จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก 
  (ก) จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
  (ข) จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว 
  (ค) จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ํา 
  (ก) จํานวนไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
  (ข) จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว 
  (ค) จํานวนตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน 
  (ก) จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
  (ข) จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๑,๐๐๐  ตัว 
  (ค) จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 
 ๑.๑.๕ การเลี้ยงแมลง 
๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
 ๑.๒.๑ จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 
 ๑.๒.๒ จํานวนตั้งแต  ๒๑ - ๑๐๐  ตัว 
 ๑.๒.๓ จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  
เพ่ือประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 
1.4 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด ตั้งแต 5 ไรข้ึนไป ทุก ๆ 1 ไร 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

1๐ 
๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

๒.๑ การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด 
 ๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ๒.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐ แรงมา 
 ๒.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๒.๒ การหมัก การฟอก การตากหนงัสัตว  ขนสัตว  หรือการสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  
ท่ียังมิไดฟอก 
       ๒.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ๒.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐  แรงมา 
 ๒.๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตว หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หรือไขสัตว 
๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 
๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดองกระดูกสัตว  
เขาสัตว หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก เผา 
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
 ๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕  แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๒.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐  แรงมา แตไมเกิน ๕๐  แรงมา 
 ๒.๖.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ  การสะสมหรือการกระทําอ่ืนใด
ตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เ พ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 
 ๒.๗.๑ ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
 ๒.๗.2 เกินกวา  ๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
๒.๘ การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือการลางครั่ง 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

    ๓ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑ การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ เนย เนยเทียม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ
เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
๓.๒ การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ กะป น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ  น้ําจิ้ม
น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  
3.3 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ       
ท่ีคลายคลึงกัน 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

1,๐๐๐ 
 

1,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๓.4 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว โดยการตาก บด 
นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๓.4.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.4.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.4.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.4.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.5 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 ๓.5.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๓.5.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ๓.5.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๓.5.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๓.6 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ แบะแซ 
๓.7 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 ๓.7.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๓.7.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
 ๓.7.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 
 ๓.7.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๓.8 การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 

๓.8.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.8.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕  แรงมาแตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
๓.8.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.8.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.9 การแกะ ตัดแตง  การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   
๓.๑0 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 
ผัก ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๓.๑0.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑0.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑0.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑0.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑1 การผลิต  การสะสม หรือการแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
๓.๑1.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑1.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑1.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑1.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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๓.๑2 การผลิต  การสะสม  หรือการแบงบรรจุ น้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
๓.๑2.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑2.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑2.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑2.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑3 การผลิต  การสะสม หรือการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

๓.๑3.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑3.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑3.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑3.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑4 การค่ัว การสะสม หรือการแบงบรรจุ กาแฟ 
๓.๑4.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังแรงมารวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑4.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑4.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑4.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑5 การผลิต  การสะสม หรือการแบงบรรจุ ลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
๓.๑5.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
๓.๑5.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑5.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑5.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑6 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
๓.๑6.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑6.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑6.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑6.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑7 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  
๓.๑7.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๑7.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๑7.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๑7.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

3.18  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติทุก ๆ หนึ่งเครื่อง 
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๓.19 การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม    
หรือพืชอยางอ่ืน  

๓.19.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.19.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.19.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.19.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.20 การผลิต  การสะสม  หรือการแบงบรรจุ ใบชาแหง  ชาผง หรือเครื่องดื่ม 
ชนิดผงอ่ืน ๆ 

๓.20.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
๓.20.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.20.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.20.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๒1 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒1.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๒1.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๒1.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๒1.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมา 

๓.๒2 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
๓.๒2.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๒2.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๒2.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๒2.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๒3 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
๓.๒4 การผลิต  การสะสม  หรือการแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  

๓.๒4.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๓.๒4.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
๓.๒4.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๓.๒4.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมา 

๓.๒5 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
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    ๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ         
ทําความสะอาด 
๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 ๔.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๔.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๔.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๔.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   
รวมท้ังสบูท่ีใชในรางกาย 
 ๔.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๔.๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๔.๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๔.๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๔.๓ การผลิตสําลี การบรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
 ๔.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๔.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๔.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๔.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
 ๔.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๔.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๔.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๔.๔.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 
 ๔.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๔.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๔.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๔.๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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    ๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑ การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ํามันจากพืช 
 ๕.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสม ยางดิบ 
๕.๓ การผลิต หรือการแบงบรรจุ แปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 ๕.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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๕.๔ การสีขาว นวดขาว ดวยเครื่องจักร หรือการแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
 ๕.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.๔.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๕.5 การผลิตยาสูบ 
 ๕.5.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.5.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.5.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.5.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๕.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  
 ๕.6.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.6.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.6.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.6.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๕.7 การผลิต  การสะสม หรือการแบงบรรจุ ปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
 ๕.7.๑ การผลิตปุย 
 ๕.7.๒ การสะสมปุย 
 5.7.3  การแบงบรรจุปุย 
๕.8 การผลิตใยมะพราว เสนใยจากพืช หรือวัตถุท่ีคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
 ๕.8.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๕.8.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๕.8.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๕.8.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
5.9 การตาก การสะสม การขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
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    ๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณหรือ
เครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร 
 ๖.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๖.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๖.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๖.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 
 ๖.๒.๑ การหลอมหรือหลอแกว  เหล็ก  ตะก่ัว  สังกะสี 
 ๖.๒.๒ การถลุงแร 
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๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด  
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 
 ๖.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๖.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๖.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๖.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 
 ๖.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๖.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๖.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๖.๔.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืน ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 
 ๖.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๖.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๖.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๖.๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือ การลางแร 
 ๖.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๖.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๖.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๖.๖.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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    ๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 
๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  ปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 
 ๗.๑.๑ การตอ  การประกอบยานยนต 
  (ก) โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
  (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
  (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
  (ง) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
 ๗.๑.๒ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
  (ก) พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  (ข) พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 7.1.3  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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๗.๒ การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ
ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 ๗.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๗.๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๗.๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๗.๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ 
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
 ๗.๓.๑ ซอมหรือปรับปรุงรถจักรยานยนต 
 ๗.๓.๒ ซอมหรือปรับปรุงรถยนต  เรือยนต 
 ๗.๓.๓ ซอมหรือปรับปรุงเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๔ การลาง  ขัดสี เคลือบสี  การอัดฉีด ยานยนต 
 ๗.๔.๑ รถจักรยานยนต 
 ๗.๔.๒ รถยนต 
๗.๕ การผลิต การสะสม การจําหนาย การซอม การอัด แบตเตอรี่ 
 ๗.๕.๑ การผลิต 
 7.5.2 การสะสม 
 7.5.3 การจําหนาย 
 ๗.๕.4 การซอม  การอัด 
๗.๖ การจําหนาย ซอม การปะ  การเชื่อมยางยานยนต หรือ ตั้งศูนยถวงลอ 
 ๗.๖.๑ การจําหนาย ซอม การปะ การเชื่อมยาง  จักรยานยนต   
 ๗.๖.๒ การซอม  การอัด  การเชื่อมยาง 
 7.6.3  การตั้งศูนยถวงลอ 

๗.6.3.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
๗.6.3.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน  

๒๐ แรงมา 
๗.6.๓.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา  

แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
๗.6.3.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 

๗.๗ การผลิต ซอม ประกอบ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
7.8  การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
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    ๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว  หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร 
 ๘.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน การทาสารเคลือบเงา 
สี หรือ การแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หวาย หรือ ชานออย 
 ๘.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๘.๔ การอบไม 
 ๘.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.๔.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
 ๘.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
8.6  การสะสมธูป 
8.7  การแบงบรรจุธูป 
๘.8 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
 ๘.8.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.8.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.8.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.8.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๘.9 การผลิตกระดาษตาง ๆ 
 ๘.9.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.9.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๘.9.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๘.9.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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๘.10  การเผาถานหรือการสะสมถาน 
 ๘.10.๑ การเผาถาน 
 ๘.10.๒ การสะสมถาน 
  (ก) ขายปลีก 
  (ข) ขายสง 
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๑,๐๐๐ 
    ๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล 
 ๙.๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๙.๑.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๙.๑.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 ๙.๒.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๙.๒.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๙.๒.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 ๙.๓.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๙.๓.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๙.๓.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยไมมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืน        
ในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๔.๑ จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 
 ๙.๔.๒ จํานวนหองพักตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  หอง 
 ๙.๔.๓ จํานวนหองพักตั้งแต  ๕๑  หอง 
๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๕.๑ จํานวนหองพักตั้งแต  ๒ - ๕  หอง 
 ๙.๕.๒ จํานวนหองพักตั้งแต  ๖ - ๑๐  หอง 
 ๙.๕.๓ จํานวนหองพักตั้งแต  ๑๑ - ๒๐  หอง 
 ๙.๕.๔ จํานวนหองพักตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  หอง 
 ๙.๕.๕ จํานวนหองพักตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  หอง 
 ๙.๕.๖ จํานวนหองพักตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  หอง   
 ๙.๕.๗ จํานวนหองพักตั้งแต  ๒๐๑  หอง 
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๙.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๙.8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 ๙.8.๑ การแสดงดนตรีสากล  การแสดงดนตรีไทยสากล  เตนรํา  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ
หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 ๙.8.๒ การแสดงดนตรีไทย  รําวง  รองเง็ง  หรือการแสดงนาฏศิลปอ่ืน ๆ       
ในทํานองเดียวกัน 
๙.9 การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑ 
๙.10 การจัดใหมีการเลนสเกต หรือ โรลเลอรเบลด โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ          
หรือการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๙.๑1 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ๙.๑1.๑ สถานท่ีเสริมสวยหรือแตงผมชาย  เกาอ้ีละ 
 ๙.๑1.๒ สถานท่ีเสริมสวยหรือแตงผมหญิง  เกาอ้ีละ 
๙.๑2 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการ
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.13 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
๙.๑4 การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  ตูเกม 
 ๙.๑4.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๙.๑4.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๙.๑4.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๙.๑5 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
 ๙.๑5.๑ สถานฝกซอมกอลฟ 
 ๙.๑5.๒ สนามกอลฟ 
9.16 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
๙.๑7 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
หรือสิ่งแวดลอม 
๙.๑8 การประกอบกิจการสักผิวหนัง  เจาะหู  หรือเจาะสวนสวนใดของรางกาย 
 ๙.๑8.๑ การสักผิวหนัง 
 ๙.๑8.๒ การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
๙.๑9 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
๙.20 การประกอบกิจการใหการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว 
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 ๑๓ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

   ๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก 
ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
 ๑๐.๑.๑ ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
 ๑๐.๑.๒ ดวยเครื่องจักร 
  (ก) โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
  (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน 
   ๒๐  แรงมา 
  (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน 
   ๕๐  แรงมา 
  (ง) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะห ดวยเครื่องจักร 
 ๑๐.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๐.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๐.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๐.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
 ๑๐.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๐.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๐.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๐.๔.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๐.๕ การเย็บผา ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
 ๑๐.๕.๑ เครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐ เครื่อง 
 ๑๐.๕.๒ เครื่องจักรเกิน  ๑๐  เครื่อง  แตไมเกิน ๒๐ เครื่อง 
 ๑๐.๕.๓ เครื่องจักรเกิน  ๒๐  เครื่อง 
๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๑๐.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๐.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๐.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๐.๖.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา ดวยเครื่องจักร 
 ๑๐.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๐.๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๐.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๐.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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 ๑๔ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑๐.๘ การยอม การฟอก การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๑๐.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๐.๘.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๐.๘.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๐.๘.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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   ๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
 ๑๑.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๒ การระเบิด การโม การบด การปนหินดวยเครื่องจักร 
 ๑๑.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๓ การผลิต สิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๑.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย วัสดุกอสราง หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
รวมท้ังการขุด ตัก โมบด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน 11 (2) 
 ๑๑.๔.๑ จํานวนไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ๑๑.๔.๒ จํานวนเกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๑.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 
 ๑๑.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๖.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
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 ๑๕ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
 ๑๑.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก 
ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
 ๑๑.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๘.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๘.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๘.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๙ การผลิต การตัด การบด กระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 ๑๑.๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๙.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๙.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๙.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 ๑๑.๑๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๑.๑๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๑.๑๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน 
๕๐ แรงมา 
 ๑๑.๑๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตในขอ 6 (5) 
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   ๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี ถานหิน  และสารเคมีตางๆ 
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
 ๑๒.๒.๑ การผลิตกาซ  การบรรจุ  การขนสง 
 ๑๒.๒.๒ การสะสม 
  12.2.2.1  สะสมไมเกิน  ๑๒๐  ลิตร   
  12.2.2.2  สะสมเกินกวา  ๑๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
  12.2.2.3  สะสมเกินกวา  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒,๔๐๐  ลิตร 
  12.2.2.4  สะสมเกินกวา  ๒,๔๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  12.2.2.5  สะสมเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ 
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 ๑๖ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

 ๑๒.๓.๑ การผลิต  การกลั่น 
 ๑๒.๓.๒ การสะสม 
  12.3.2.1  สะสมไมเกิน  ๔๐  ลิตร   
  12.3.2.2  สะสมเกินกวา  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๕๔  ลิตร 
  12.3.2.3  สะสมเกินกวา  ๔๕๔  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  12.3.2.4  สะสมเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 
         ๑๒.๓.3 การขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
 ๑๒.๔.๑ การผลิต 
 ๑๒.๔.๒ การสะสม  การขนสง 
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ 
 ๑๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๖ การผลิต การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๖.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๗ การโม  การสะสม  การบดชัน 
 ๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 ๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 ๑๒.๙.๑ การผลิต 
 ๑๒.๙.๒ การลางฟลมรูปถาย 
 ๑๒.๙.๓ การลางฟลมภาพยนตร 
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 ๑๗ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

 
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ   
ท่ีคลายคลึง 
 ๑๒.๑๐.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๑๐.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๐.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๐.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๒.๑๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๑๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุ สารเคมีดับเพลิง 
 ๑๒.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๒.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๒.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 
 ๑๒.๑๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๑๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
 ๑๒.๑๔.๑ การผลิต 
 ๑๒.๑๔.๒ การสะสม  การขนสง 
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
 ๑๒.๑๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๒.๑๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๒.๑๕.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
 ๑๒.๑๖.๑ การผลิต   
 ๑๒.๑๖.๒ การบรรจุ 
 ๑๒.๑๖.๓ การสะสม 
 ๑๒.๑๖.๔ การขนสง 
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 ๑๘ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 ๑๒.๑๗.๑ การผลิต  การบรรจุ 
 ๑๒.๑๗.๒ การสะสมกาว 

 
๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

   ๑๓ กิจการอ่ืน  ๆ 
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 ๑๓.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๓.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๓.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๓.๑.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาข้ึนไป 
๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณไฟฟา 
 ๑๓.๒.๑ การผลิต 
  (ก) โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
  (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน 
๕๐  แรงมา 
  (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน 
๕๐  แรงมา 
  (ง) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
 ๑๓.๒.๒ การซอม 
๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๓.๓.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๓.๓.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
 ๑๓.๔.๑ การพิมพแบบ  พิมพเขียว 
 ๑๓.๔.๒ การถายเอกสาร 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว หรือเหลือใช 
 ๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดัง  
 ๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
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 ๑๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม 
 ๑๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๓.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๓.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๑๓.๘ การพิมพ การเขียน การพนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
 ๑๓.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๑๓.๘.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 ๑๓.๘.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
 ๑๓.๘.๔ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
๑๓.๙ การกอสราง 
๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  แพปลา หรือแพกุง 
๑๓.๑๑ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
13.1๒ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
13.1๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
13.1๔ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ก. การผลิต ไบโอดีเซลและ/หรือเอทานอล 
 ข. การสะสม ไบโอดีเซลและ/หรือเอทานอล 
 ค. การขนสง ไบโอดีเซลและ/หรือเอทานอล 
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