
 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะคุ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะคุ  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลตะคุโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคุ  

และนายอําเภอปกธงชัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะคุ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะคุตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตะคุแลว  ๗  วัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลตะคุ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ ใชในการประกอบกิจการ 

ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิตหรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคุ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลตะคุ 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   ๑.๑  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

   ๑.๒  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   ๑.๓  การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   ๒.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

   ๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   ๒.๔  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   ๒.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   ๒.๖  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือยหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   ๒.๗  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   ๒.๘  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   ๓.๑  การผลิตเนยเทียม 

   ๓.๒  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊วดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๔  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
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   ๓.๖  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๗  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   ๓.๘  การผลิตแบะแซ 

   ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   ๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ 

   ๓.๑๑  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  น้ําผลไมและเครื่องดื่ม

ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   ๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   ๓.๑๕  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   ๓.๑๖  การคั่วกาแฟ 

   ๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส 

   ๓.๑๙  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   ๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๓.๒๓  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึง 

   ๓.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   ๓.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   ๓.๒๖  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

   ๓.๒๗  การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพ่ือการบริโภค 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   ๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

   ๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   ๔.๕  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   ๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   ๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   ๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

   ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   ๕.๗  การผลิตการสะสมปุย 

   ๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   ๕.๙  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   ๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

   ๖.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 

   ๖.๓  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 
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   ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน 

ในขอ  ๖.๑ 

   ๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ในขอ  ๖.๑ 

   ๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗)  กิจการเกี่ยวกับรถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๗.๓  การประกอบธุรกิจยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   ๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   ๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 

   ๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

   ๘.๒  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   ๘.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือการพนการทาสาร

เคลือบเงา  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   ๘.๔  การอบไม 

   ๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   ๘.๖  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
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   ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   ๘.๘  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   ๙.๑  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๙.๑  

หรือเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๙.๓  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการในขอ  ๙.๑  หรือเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   ๙.๗  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๘  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๙.๑   

   ๙.๙  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   ๙.๑๑  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปน 

การใหบริการในขอ  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานเกมหยอดเหรียญ 
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   ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   ๙.๑๔  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

   ๙.๑๕  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

   ๙.๑๖  การประกอบกิจการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   ๑๐.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุก   

   ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   ๑๐.๓  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๔  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   ๑๐.๖  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

   ๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   ๑๐.๘  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   ๑๑.๒  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   ๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๑.๔  การสะสม  การผสมซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

   ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

   ๑๑.๖  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรค  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
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     ๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย 

   ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   ๑๒.๑  การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย   

   ๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   ๑๒.๓  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียม   

   ๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนขอ  ๗.๑ 

   ๑๒.๖  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.๗  การโม  การบดชัน 

   ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   ๑๒.๙  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   ๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   ๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
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  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

   ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   ๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร 

   ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   ๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงของ 

   ๑๓.๙  การกอสราง 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบ

กิจการตามประเภทที่ตองควบคุมท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลตะคุ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคประกอบกิจการตามขอ  ๕  ในลักษณะที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบพรอมกับหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลตะคุกําหนด 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบการไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
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โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๑๐  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยว

ดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้ งอยู ในทําเล ท่ี เหมาะสม  ไมมีน้ํ าทวมขังและสามารถ 

ระบายน้ําออกไดโดยสะดวก 

  (๒) ตองจัดทํารางระบาย  หรือบอรับน้ําซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ   

ไมซึมไมรั่ว  ระบายน้ําไดดี 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

  (๗) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันได สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ   

และจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๘) จัดใหมีสวมท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการ 

อยูในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเล  ที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙) สถานที่ เ ล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัด 

ใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑) สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคมีหรือ 
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วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลตะคุ 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติ  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบาน 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองประกอบการคาในขอบเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 

  (๒) ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวันและ 

ตองรักษาพ้ืนและรางระบายน้ําใหมีลักษณะดีอยูเสมอ 

  (๓) ตองรักษาเครื่องมือ  และเครื่องใชในการประกอบการคาใหสะอาดอยูเสมอและ 

ถาวัตถุแหงการคานั้นใชเปนอาหาร  ตองปองกันอาหารนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวันและสัตวอื่น ๆ   

  (๔) ตองรักษาสวม  และสถานที่ปสสาวะใหสะอาด  ไดสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) ตองรักษาเครื่องระบายน้ํา  เครื่องระงับน้ํา  เครื่องปองกันส่ิงซึ่งเปนอันตราย 

แกสุขภาพหรือเปนเหตุรําคาญใหดี  และใชการไดสะดวกเสมอ 

  (๖) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหหนอูาศยัได  และเก็บส่ิงซึ่งเปนอาหารอยาใหหนเูขากินได 

  (๗) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

  (๘) เมื่อมีการเปล่ียนแปลง  หรือแกไขสถานท่ี  ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๙) ตองปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหตองดวยลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 
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  (๑๐) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับ

แจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดนั้น  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ 

จัดทําประชาพิจารณประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  สําหรับกิจการที่อาจเกิดผลกระทบรุนแรง 

ตอประชาชนในพ้ืนที่ได 

ขอ  ๑๕  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ  ๑๖  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตะคุเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  และ  ๑๒  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้ในวนัที่มารับใบใบอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลตะคุ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลตะคุในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะคุเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กนิษฐา  อวยสุข 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตะค ุ



 
 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะคุ   

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
 

  

๑. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   
  ๑.๑  มา  โค  กระบือ  จํานวนตั้งแต  ๑๑  ตัวข้ึนไป 
  ๑.๒  มา  โค  กระบือ  จํานวน  ๖  –  ๑๐  ตวั 
  ๑.๓  มา  โค  กระบือ  จํานวน  ๑  -  ๕  ตวั 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑๐๐ 
๕๐ 
๒๐ 

๒. การเลี้ยงสุกร 
  ๒.๑  สุกร  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 
  ๒.๒  สุกร  จํานวน  ๑๐๑  –  ๕๐๐  ตัว 
  ๒.๓  สุกร  จํานวน  ๕๐  –  ๑๐๐  ตัว 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ตั้งแต  ๕๐  ตัวข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๔. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
  ๔.๑  หาน  เปด  ไก  จํานวนตั้งแต  ๑๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 
  ๔.๒  หาน  เปด  ไก  จํานวน  ๕,๐๐๑  –  ๑๕,๐๐๐  ตัว 
  ๔.๓  หาน  เปด  ไก  จํานวน  ๑,๐๐๑  –  ๕,๐๐๐  ตัว 
  ๔.๔  หาน  เปด  ไก  จํานวน  ๕๐๐  –  ๑,๐๐๐  ตัว 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๕. การเลี้ยงปลา  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑  ไรข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๖. การเลี้ยงกบ  เตา  ตะพาบน้ํา  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑  ไรข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๗. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
  ๗.๑  สัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  จํานวนตั้งแต  ๑๑  ตัวข้ึนไป 
  ๗.๒  สัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  จํานวน  ๖  –  ๑๐  ตัว 
  ๗.๓  สัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  จํานวน  ๑  -  ๕  ตัว 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 

 
๑๐๐ 
๕๐ 
๒๐ 

๘. การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด  
อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวา 
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

รายละ ๑,๐๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
๙. การฆาสัตว  ยกเวนการฆาในภัตตาคาร  โรงแรม  หรือ 

รานขายขาวแกงเพ่ือปรุงอาหารในนั้นหรือการฆาเพ่ือปรุงอาหารเรขาย
ดวยตนเองมากกวา  ๑๐  ตัวตอวัน 
 

รายละ 
 
 

๕๐๐ 
 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๑๐. การฟอกหนัง  การสะสมหนังสัตว 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑. การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ขน  หนังสัตวท่ียังไมไดฟอก 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒. การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๓. การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๔. การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

รายละ ๕๐๐ 

๑๕. การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือยหอย  กระดูกสัตว  
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๖. การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืน
ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
  ๑๖.๑  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๑๖.๒  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 

  

๑๗. การผลิต  สะสมอาหารสัตว 
  ๑๗.๑  ปริมาณตั้งแต  ๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
  ๑๗.๒  ปริมาณ  ๑๐๐  –  ๕๐๐  กิโลกรัม 
  ๑๗.๓  ปริมาณต่ํากวา  ๑๐๐  กิโลกรัม 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๘. การสะสมหรือการลางครั่ง 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๙. การทําเนย  เนยเทียม 
 

รายละ ๕๐๐ 

๒๐. การทํากะป  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเจี้ยว  หอยดอง  ซีอ๊ิว 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๒๑. การทํา  หมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  เพ่ือการจําหนาย
ปริมาณตั้งแต  ๕๐  ลิตรข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 
 

๒๒. การทํา  และการตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง 
การเค่ียวน้ํามันกุง 
 

รายละ ๕๐๐ 

๒๓. การนึ่งปลา  การตมปลา  ตั้งแต  ๒  เตาข้ึนไป 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๒๔. การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 
เพ่ือการจําหนายตั้งแต  ๕๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๒๕. การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
  ๒๕.๑  โดยใชเครื่องจักร 
  ๒๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๒๖. การผลิตแบะแซ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๒๗. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๒๘. การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๒๙. การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

 

รายละ ๓๐๐ 

๓๐. การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง  น้ําผลไมและเครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

รายละ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓๑. การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๓๒. การผลิตนมขน 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๓๓. การทําแปงมันสําปะหลงั  แปงสาคู  และการทําแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๓๔. การสีขาวดวยเครื่องจักร  เพ่ือการจําหนาย 
  ๓๔.๑  ขนาดเครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
  ๓๔.๒  ขนาดเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  –  ๒๐  แรงมา 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓๕. การตม  กลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู 
 

รายละ ๔,๐๐๐ 

๓๖. การผลิต  บรรจุ  แบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๓๗. การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๓๘. การผลิตผงชูรส 
 

รายละ ๒,๐๐๐ 

๓๙. การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนเพ่ือการคา 
 

รายละ ๕๐๐ 

๔๐. การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
 

รายละ ๕๐๐ 

๔๑. การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  โดยใชเครื่องจักร 
 

รายละ ๕๐๐ 

๔๒. การผลิตไอศกรีม 
  ๔๒.๑  โดยใชเครื่องจักร 
  ๔๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๔๓. การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
  ๔๓.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา 
  ๔๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
  ๔๓.๓  โดยไมใชเครื่องจักร 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๔๔. การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๔๕. การผลิตน้ําแข็ง 
 
 

รายละ ๕๐๐ 

๓ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป
(บาท) 

๔๖. การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๔๗. การติดตั้งตูน้ําหยอดเหรียญเพ่ือการบริโภค 
  ๔๗.๑  จํานวน  ๓  ตูข้ึนไป 
  ๔๗.๒  จํานวน  ๑  -  ๒  ตู 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 
 

  

๔๘. การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
  ๔๘.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา 
  ๔๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๔๙. การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสาํอางตาง ๆ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๐. การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๑. การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๒. การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลาง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๓. การทําบรรจุยารักษาโรค  ยารักษาสัตว 
  ๕๓.๑  การทํา 
  ๕๓.๒  การบรรจุ 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 

๕๔. การทํา  การบรรจุ  การสะสมยาฆาแมลง 
  ๕๔.๑  การทําหรือบรรจุ 
  ๕๔.๒  การสะสม   
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 

  

๕๕. การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  โดยใชเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๖. การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๗. การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 
 

๕๘. การผลิตและมวนยาสูบ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๕๙. การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐ 
 

๖๐. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๖๑. การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง   
 
 
 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 
 

๔ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป  
(บาท) 

๖๒. การผลิต  การสะสมปุย 
  ๖๒.๑  การผลิตปุย 
  ๖๒.๒  การสะสมปุย 
  ชั้น  ๑  เกินกวา  ๑,๐๐๑  กิโลกรัมข้ึนไป 
  ชั้น  ๒  ตั้งแต  ๕๐๑  –  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
  ชั้น  ๓  ต่ํากวา  ๕๐๐  กิโลกรัม 
 

 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 

  

๖๓. การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๖๔. การหลอม  การหลอ  การถลงุ  แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในขอ  ๖๓ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๖๕. การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะ 
  ๖๕.๑  ดวยเครื่องจักร 
  ๖๕.๒  ดวยไฟฟา 
  ๖๕.๓  ดวยแกส 
 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๖๖. การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖๓ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๖๗. การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๖๘. การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
๖๙. การประดับตกแตงรถยนต,  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๗๐. การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 
  ๗๐.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ๗๐.๒  พ้ืนท่ีประกอบการ  ๕๑  -  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๗๐.๓  พ้ืนท่ีประกอบการต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร   
 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

๗๑. การลาง  การอัดฉีดรถยนต 
 

รายละ ๕๐๐ 

๗๒. การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
 
 
 
 
 
 

รายละ ๕๐๐ 
 
 
 

๕ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป
(บาท) 

๗๓. การปะ  เชื่อมยาง 
  ๗๓.๑  ยางรถยนต 
  ๗๓.๒  ยางรถจักรยานยนต 
  ๗๓.๓  ยางรถจักรยาน 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

๗๔. การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
.  ๗๔.๑  การผลิต 
  ๗๔.๒  การซอม 
  ๗๔.๓  การอัด 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   
๗๕. การผลิตไมขีดไฟ 

 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๗๖. การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  หรือการตัดไม 
  ๗๖.๑  ดวยเครื่องจักร 
  ๗๖.๒  ดวยแรงคน 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๗๗. การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือ  การพน   
การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม 
 

รายละ ๕๐๐ 
 

๗๘. การอบไม 
 

รายละ ๕๐๐ 

๗๙. การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๘๐. การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องเขียน  เครื่องใชดวยกระดาษ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๘๑. การผลิตกระดาษตาง ๆ   
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๘๒. การเผาถานเพ่ือการคา 
 

รายละ ๕๐๐ 

๘๓. การสะสมถานเพ่ือการคาตั้งแต  ๕๐  กระสอบข้ึนไป 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
 

  

๘๔. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๘๕. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๘๔  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  ๘๖.๑  อาบ  อบ  นวด 
  ๘๖.๒  นวดแผนโบราณ 
  ๘๖.๓  นวดฝาเทา  กดจุด  กดเสน 
 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 

๖ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

๘๖. การใหบริการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 
การใหบริการในขอ  ๘๕  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 
 

รายละ ๕๐๐ 

๘๗. การประกอบกิจการโรงแรม 
  ๘๗.๑  จํานวนหองพักเกินกวา  ๓๑  หองข้ึนไป 
  ๘๗.๒  จํานวนหองพัก  ๑๑  –  ๓๐  หอง 
  ๘๗.๓  จํานวนหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘๘. การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา หองเชา  หองแบงเชา  หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  ๘๘.๑  จํานวนหองตั้งแต  ๑๑  หองข้ึนไป 
  ๘๘.๒  จํานวนหอง  ๖  –  ๑๐  หอง 
  ๘๘.๓  จํานวนหองไมเกิน  ๕  หอง 
 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๘๙. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๙๐. การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 
หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 

รายละ ๒,๐๐๐ 

๙๑. การประกอบกิจการสระวายน้ํา 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๙๒. การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๙๓. การประกอบกิจการรานเสริมสวยหรือแตงผม 
  ๙๓.๑  รานธรรมดา 
  ๙๓.๒  รานปรับอากาศ 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๙๔. การใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการหรือให 
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  
เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๙๕. การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานเกม  รานอินเทอรเน็ต 
แบบหยอดเหรียญ  จํานวนเครื่องเลนตั้งแต  ๒  เครื่องข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๙๖. การประกอบกิจการสนามฝกกอลฟ 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๙๗. การรับจางแตงเล็บ  แคะหู  ลางตา  ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

รายละ ๕๐๐ 

๙๘. การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
 

รายละ ๕๐๐ 

๙๙. การประกอบกิจการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
 

รายละ ๕๐๐ 
 
 

๗ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป
(บาท) 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
 

  

๑๐๐. การปนดาย  กรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 
ก่ีกระตุก 
  ๑๐๐.๑  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา  ๑๐  ก่ีข้ึนไป 
  ๑๐๐.๒  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  –  ๑๐  ก่ี 
  ๑๐๐.๓  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 
 

 
 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐๑. การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุนเพ่ือการคา รายละ ๑,๐๐๐ 
 

๑๐๒. การทอเสื่อ  ทอกระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๐๓. การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๐๔. การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ   
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๐๕. การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
  ๑๐๕.๑  จํานวนเกินกวา  ๓  เครื่องข้ึนไป 
  ๑๐๕.๒  จํานวนไมเกิน  ๓  เครื่อง 
 

 
รายละ 
รายละ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๐๖. การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  โดยใชเครื่องจักร   
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

 กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

  

๑๐๗. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๐๘. การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๒,๐๐๐ 

๑๐๙. การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๐. การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ๑๑๐.๑  เกิน  ๕,๐๐๑  กิโลกรัม 
  ๑๑๐.๒  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  –  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
  ๑๑๐.๓  ต่ํากวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๓๐๐ 

๑๑๑. การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๒. การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ   
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๑๓. การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๔. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
เชน  ผาคลัตช  ผาเบรก  กระเบื้อง  เปนตน 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๕. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๖. การผลิตกระดาษทราย รายละ ๑,๐๐๐ 
 

๘ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป
(บาท) 

 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
 

  

๑๑๗. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  หรือสารตัวทําละลาย 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๑๘. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
  ๑๑๘.๑  การผลิต 
  ๑๑๘.๒  การบรรจุ  สะสม  ขนสงกาซเกินกวา  ๑,๐๐๑  กิโลกรัมข้ึนไป 
๑๑๘.๓  การบรรจุ สะสม ขนสงกาซตั้งแต ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

  ๑๑๘.๔  ปมจําหนายกาซ  หัวจายเกินกวา  ๒  หัวข้ึนไป 
  ๑๑๘.๕  การสะสมกาซเพ่ือจําหนาย  ปริมาณไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 

๑๑๙. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 
  ๑๑๙.๑  การผลิตน้ํามันปโตรเลียม  หรือคลังน้ํามัน 
  ๑๑๙.๒  ปม  หรือสถานท่ีจําหนายน้ํามัน  หัวจายเกินกวา  ๔  หัวข้ึนไป 
  ๑๑๙.๓  ปม  หรือสถานท่ีจําหนายน้ํามัน  หัวจายไมเกิน  ๔  หัว 
  ๑๑๙.๔  การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายตั้งแต ๑๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

๑๒๐. การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง   
 

รายละ   ๒,๐๐๐ 

๑๒๑. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๒. การผลิต  การลางฟลมรูปหรือฟลมภาพยนตร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๓. การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยดหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๔. การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๕. การผลิต  บรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๖. การผลิตน้ําแข็งแหง 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๗. การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๘. การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๒๙. การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
  ๑๒๙.๑  การผลิตดอกไมเพลิง 
  ๑๒๙.๒  การเก็บและการคาดอกไมเพลิง 
  ชั้น  ๑  ขายสง 
  ชั้น  ๒  ขายปลีก 
 
 
 

 
 

รายละ 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๙ 



 
 

ลําดับ ประเภทกิจการ  คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 กิจการอ่ืน ๆ   
 

  

๑๓๐. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 

รายละ ๑,๐๐๐ 

๑๓๑. การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟา 
  ๑๓๑.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตร 
  ๑๓๑.๒  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 

 
 
รายละ 
รายละ 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑๓๒. การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๓๓. การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร  จํานวน  ๒  เครื่องข้ึนไป 
 

รายละ ๕๐๐ 

๑๓๔. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
  ๑๓๔.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตร 
  ๑๓๔.๒  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 
รายละ 
รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑๓๕. การประกอบกิจการโกดังสินคา 
  ๑๓๕.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐๑  ตารางเมตร 
  ๑๓๕.๒  พ้ืนท่ีระหวาง  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตารางเมตร 
  ๑๓๕.๓  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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