
 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยและนายอําเภอชุมแสง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยแลวสามสิบวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๔   



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “สถานที่ประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  กิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเกยไชย   

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

    (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตยเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

    (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

    (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

    (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

    (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว    

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ  

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

    (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

    (๒.๙)  การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 

    (๒.๑๐)  การสะสมหนังสัตวที่ฟอกแลว 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

    (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

    (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๕)  การผลิตแบะแซ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๓.๖)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๓.๗)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก  

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

    (๓.๘)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๙)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

    (๓.๑๐)  ผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

     (๓.๑๑)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑๒)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๓.๑๓)  การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

    (๓.๑๔)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

    (๓.๑๕)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

    (๓.๑๗)  การผลิตผงชูรส 

    (๓.๑๘)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๓.๑๙)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

        (๓.๒๐)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๑)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

        (๓.๒๒)  การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

         (๓.๒๓)  การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๔)  การผลิต  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๕)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๓.๒๖)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

    (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

    (๔.๒)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔.๓)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

    (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๔.๕)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง 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  และมวนยาสูบ 

    (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

    (๕.๗)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

    (๕.๘)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

    (๕.๙)  การผลิต  การสะสมปุย 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ 

    (๖.๒)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการกิจการใน  (๖.๑) 

    (๖.๓)  การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  

ยกเวนกิจการกิจการใน  (๖.๑) 

    (๖.๔)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
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    (๖.๕)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๑)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

    (๗.๒)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม  

ยานยนต 

    (๗.๓)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

    (๗.๔)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๗.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

    (๗.๖)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๗)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไว 

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย   

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว    

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา  

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

    (๘.๔)  การอบไม 

    (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

    (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

    (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

    (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
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    (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

    (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑) 

    (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารทีม่ีวัตถปุรุงพิเศษ  การบรหิารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 
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    (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย  

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

    (๑๐.๖)  การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๗)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

    (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑)  กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

    (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

    (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

    (๑๑.๘)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๙)  การผลิตกระดาษทราย 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

  (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

    (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 

    (๑๒.๒)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

    (๑๒.๓)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๔)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
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    (๑๒.๕)  การโม  การบดชัน   

    (๑๒.๖)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๗)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม   

    (๑๒.๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

    (๑๒.๙)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 

    (๑๒.๑๐)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิตน้ํากรด 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๒) 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

    (๑๓.๑)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ  

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

    (๑๓.๒)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การผลิตหลอดกาแฟ 
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    (๑๓.๗)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 

    (๑๓.๘)  การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน 

    (๑๓.๙)  การยอมที่ทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

    (๑๓.๑๐)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๑๑)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

    (๑๓.๑๒)  การกอสราง 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองมีการควบคุมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นกําหนดไวตามความเหมาะสม  และตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ   

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตรตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถาน

ประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้งตามที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและ

ประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชน  หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

  (๔)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสีย  วัตถุ

ถาวรมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๕)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน  หรือเหตุรําคาญ 

  (๖)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยกําหนด 

ขอ  ๙  ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในขอ  ๗  ไดตามที่ เห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให ผูขออนุญาตปฏิบัติ 

เปนการเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ

ส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว  กรณีดําเนินกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมหลายประเภทในสถานท่ีเดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในทุกประเภทตามอัตรา

คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการที่ตองการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนบริษัท  หรือหางหุนสวนจํากัด  กรณีเปนนิติบุคคล 

   (๔)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ที่รับรองความถูกตองของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  กรณีผูขอใบอนุญาตไมสามารถย่ืนคําขอได

ดวยตนเอง 

   (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

            (๖)  ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตออายุใบอนุญาต 

   (๗)  อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ปฎิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  รวมท้ัง

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวโดยเฉพาะในใบอนุญาต 

   (๒)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตขัดตอกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๖๘ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และให

ใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเทานั้น 

การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามอัตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเกยไชย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยกําหนด 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบญัญตัินี ้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถกูตองนัน้กอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ทําการของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๗๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น  และเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลวใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๓๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปญญา  คลายแจง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกยไชย 



บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย 

  เร่ือง  การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

๑.  กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์    

(๑)  การเล้ียงมา้  โค  กระบือ  ตั้งแต่  ๑๐  ตวัข้ึนไป ตวัละ ๒๐  

(๒)  การเล้ียงสุกร  ตั้งแต่  ๑๐  ตวัข้ึนไป ตวัละ ๕๐  

(๓)  การเล้ียงแพะ  แกะ ตวัละ ๒๐  

(๔)  การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่  ตั้งแต่  ๕๐๐  ตวัข้ึนไป รายละ ๓๐๐  

(๕)  การเล้ียงสตัวเ์พ่ือรีดเอานม ตวัละ ๗๐  

(๖)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสตัว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลกัษณะ  

             ทาํนองเดียวกนั  เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพ่ือประโยชนข์องกิจการนั้น   

             ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

             หรือไม่กต็าม 

รายละ ๕๐๐  

๒.  กจิการที่เกีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์    

(๑)  การฆ่าสตัว ์ ยกเวน้การฆ่าในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย   

 การขายในตลาด  และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

       ก)  ชั้นท่ี  ๑  ฆ่ามากกวา่  ๒๐๐  ตวั/วนั 

       ข)  ชั้นท่ี  ๒  ฆ่า  ๕๐  –  ๒๐๐  ตวั/วนั 

       ค)  ชั้นท่ี  ๓  ฆ่านอ้ยกวา่  ๕๐  ตวั 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๒)  การฟอกหนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ การสะสมหนงัสตัว ์ ขนสตัวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก รายละ ๕๐๐  

(๓)  การสะสมเขาสตัว ์ กระดกูสตัว ์ ท่ียงัมิไดแ้ปรรูป รายละ ๗๐๐  

(๔)  การเค่ียวหนงัสตัว ์ เอน็สัตว ์ ไขสตัว ์ รายละ ๓๐๐  

(๕)  การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง้  ยกเวน้ 

       ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด   

รายละ 

 

๓๐๐  

(๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสตัว ์  

              เขาสตัว ์ หนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสตัว ์

รายละ ๕๐๐  

(๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือ 

              การกระทาํอ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัว ์ หรือพืช   

             เพ่ือเป็นอาหาร 

       ก)  ชั้น  ๑  สะสมเกิน  ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

       ข)  ชั้น  ๒  สะสม  ๖๐๐  –  ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

       ค)  ชั้น  ๓  สะสมไม่เกิน  ๖๐๐  กิโลกรัม 

 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๘)  การสะสมหรือการลา้งคร่ัง รายละ   ๒๐๐  

 



 

- ๒ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

 (๙)  การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสตัว ์ ยารักษาสตัว ์

        ก)  การผลิต 

        ข)  การบรรจุ 

 

รายละ   

รายละ   

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๑๐)  การสะสมหนงัสตัวท่ี์ฟอกแลว้ รายละ ๕๐๐  

๓.  กจิการที่เกีย่วกบัอาหาร  เคร่ืองดืม่  นํา้ดื่ม    

(๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม รายละ ๒๐๐  

(๒)  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา   

             เตา้เจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน้การผลิต 

             เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

รายละ   ๓๐๐  

(๓)  การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุง้เจ่า  เกินกวา่  ๓  ถงั  

              (ถงัละ  ๒๐  ลิตร) 

รายละ ๒๐๐  

(๔)  การตากเน้ือสตัว ์ การผลิตเน้ือสตัวเ์คม็  การเค่ียวมนักุง้   รายละ ๒๐๐  

(๕)  การผลิตแบะแซ รายละ ๔๐๐  

(๖)  การประกอบกิจการทาํขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จนัอดั  ขนมเป๊ียะ รายละ ๒๐๐  

(๗)  การน่ึง  การตม้  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร    

              จากสตัว ์ พืช 

       ก)  ชั้น  ๑  ตั้งแต่  ๒  เตาข้ึนไป 

       ข)  ชั้น  ๒  มี  ๑  เตา 

 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๘)  การเค่ียวนํ้ามนัหม ู การผลิตกนุเชียง  หมยูอ  ไสก้รอก  หมตูั้ง 

       ก)  ชั้น  ๑  ผลิตมากกวา่  ๒๕๐  กิโลกรัม/วนั 

       ข)  ชั้น  ๒  ผลิต  ๑๐๐  –  ๒๐  กิโลกรัม/วนั 

       ค)  ชั้น  ๓  ผลิตนอ้ยกวา่  ๑๐๐  กิโลกรัม/วนั 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๙)  การผลิตเสน้หม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เตา้ฮวย  เตา้หู ้ วุน้เสน้  เก้ียมอ๋ี 

       ก)  การทาํเสน้หม่ี  ก๋วยเต๋ียว  วุน้เสน้  เก้ียมอ๋ี 

            (๑)  ชั้น  ๑  ผลิตมากกว่า  ๒๕๐  กิโลกรัม/วนั 

           (๒)  ชั้น  ๒  ผลิต  ๑๐๐ - ๒๐๐  กิโลกรัม/วนั 

           (๓)  ชั้น  ๓  ผลิตนอ้ยกวา่  ๑๐๐  กิโลกรัม/วนั 

       ข)  การทาํขนมจีน 

       ค)  การทาํเตา้หู ้ เตา้ฮวย 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๑๐)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

         ก)  ชั้น  ๑  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

         ข)  ชั้น  ๒  ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัร 

 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 



- ๓ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๑๑)  การผลิตนํ้าอดัลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถัว่เหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิด  ต่าง ๆ    

               บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

รายละ ๕๐๐ 
 

(๑๒)  การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล รายละ ๓๐๐  

(๑๓)  การผลิตภณัฑจ์ากนํ้านมววั   รายละ ๑,๐๐๐  

(๑๔)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล ์ สุรา  เบียร์  นํ้าสม้สายชู รายละ ๑,๐๐๐  

(๑๕)  การผลิตลกูช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๕๐๐  

(๑๖)  การคัว่กาแฟ รายละ ๕๐๐  

(๑๗)  การผลิตผงชูรส รายละ ๑,๐๐๐  

(๑๘)  การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค รายละ ๗๐๐  

(๑๙)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ รายละ ๗๐๐  

(๒๐)  การผลิตไอศกรีม   

           ก)  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

                 (๑)  ชั้น  ๑  ๑๐  แรงมา้ข้ึนไป 

                (๒)  ชั้น  ๒  นอ้ยกวา่  ๑๐  แรงมา้ 

          ข)  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

(๒๑)  การผลิตบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั รายละ ๓๐๐  

(๒๒)  การเกบ็  การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัตั้งแต่  ๕  แรงมา้ 

                  ข้ึนไป 

            ก)  ชั้น  ๑  มากกวา่  ๓๐  แรงมา้ 

            ข)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๑๕ - ๓๐  แรงมา้ 

            ค)  ชั้น  ๓  ตํ่ากวา่  ๑๕  แรงมา้ 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

 

๔.  กจิการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์   

      ชําระล้าง 

   

(๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๓๐๐  

(๒)  การผลิตสาํลี  ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี รายละ ๘๐๐  

(๓)  การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ   รายละ ๕๐๐  

(๔)  การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป รายละ ๑,๐๐๐  

(๕)  การผลิต  การบรรจุ  ยาสีฟัน  แชมพ ู ผา้เยน็  กระดาษเยน็  เคร่ืองสาํอาง รายละ ๑,๐๐๐  

๕.  กจิการที่เกีย่วกบัการเกษตร    

(๑)  การอดั  การสกดัเอานํ้ามนัจากพืช รายละ ๕๐๐  

(๒)  การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ รายละ ๕๐๐  

(๓)  การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน ๆ รายละ ๕๐๐  



- ๔ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

บาท/ปี 
หมายเหตุ 

(๔)  การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 

        ก)  ชั้น  ๑  เกิน  ๑๐๐  แรงมา้ 

        ข)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๒๐ - ๑๐๐  แรงมา้ 

        ค)  ชั้น  ๓  ตํ่ากวา่  ๒๐  แรงมา้ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

(๕)  การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ รายละ ๕๐๐  

(๖)  การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๕๐๐  

(๗)  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวตัถุคลา้ยคลึงกนัดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๕๐๐  

(๘)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั รายละ ๕๐๐  

๖.  กจิการที่เกีย่วกบัโลหะหรือแร่    

(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ รายละ ๓๐๐  

(๒)  การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด รายละ ๒๐๐  

(๓)  การหลอม  การหล่อ  การตี  การกลึง  การถลุงแร่  แกว้  หรือโลหะทุกชนิด 

ก)  การหลอม  การหล่อ  การตี  การกลึง  โลหะและแกว้ 

             (๑)  ชั้น  ๑  ตั้งแต่  ๓  เตาข้ึนไป 

             (๒)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๒  เตา 

             (๓)  ชั้น  ๓  ตั้งแต่  ๑  เตา 

ข)  การหลอม  การตี  การกลึง  ทองคาํ  เงินและนาค 

             (๑)  ชั้น  ๑  ตั้งแต่  ๓  โต๊ะข้ึนไป 

             (๒)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๒  โต๊ะข้ึนไป 

             (๓)  ชั้น  ๓  ตั้งแต่  ๑  โต๊ะ 

        ค)  การถลุงแร่ 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

(๔)  การเช่ือม  การตี  และการประสานดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือไฟฟ้า  หรือแก๊ส 

        ก)  ชั้น  ๑  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

        ข)  ชั้น  ๒  ดว้ยไฟฟ้า 

        ค)  ชั้น  ๓  ดว้ยแก๊ส 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๗๐๐ 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๕)  การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกัว่  สงักะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ   

             โลหะอ่ืนใด 

รายละ ๕๐๐  

(๖)  การตดัโลหะโดยใชไ้ฟฟ้า  แก๊ส  หรือเคร่ืองจกัร 

       ก)  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

       ข)  ดว้ยไฟฟ้า 

 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

(๗)  การอดั  การเจาะ  การรีดโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า รายละ ๕๐๐  

(๘)  การทาํเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ รายละ ๘๐๐  



- ๕ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

๗.  กจิการเกีย่วกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองกล    

(๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ หรือซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์  

              รถยนต ์ เรือยนต ์ เรือกล 

             ก)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี  การพ่นสาร   

                   กนัสนิม 

             ข)  การซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ รถยนต ์

                  (๑)  ชั้น  ๑  ซ่อมรถยนต ์ เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัร 

                  (๒)  ชั้น  ๒  ซ่อมรถจกัรยานยนต ์

 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๗๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๒)  การลา้ง  การอดัฉีดยานยนต ์ รายละ ๓๐๐  

(๓)  การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอร่ี 

       ก)  การผลิต 

       ข)  การซ่อม 

       ค)  การอดั 

            (๑)  ชั้น  ๑  มีเคร่ืองอดั  ๓  เคร่ืองข้ึนไป 

           (๒)  ชั้น  ๒  มีเคร่ืองอดั  ๒  เคร่ือง 

           (๓)  ชั้น  ๓  มีเคร่ืองอดั  ๑  เคร่ือง 

 

รายละ 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๔)  การอดัผา้เบรก  ผา้คลตัช ์ รายละ ๕๐๐  

(๕)  การปะ  การเช่ือมยาง 

              ก)  ชั้น  ๑  ยางรถยนต ์

              ข)  ชั้น  ๒  ยางรถจกัรยานยนต ์

              ค)  ชั้น  ๓  ยางรถจกัรยาน 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๒๐๐ 

๑๕๐ 

๑๐๐ 

 

๘.  กจิการที่เกีย่วกบัไม้    

     (๑)  การผลิตไมขี้ดไฟ รายละ ๑,๐๐๐  

     (๒)  การเล่ือยไม ้ ซอยไม ้  รายละ ๕๐๐  

     (๓)  การไส  การเจาะ  การขดุร่อง  การทาํค้ิว  หรือตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๓๐๐  

     (๔)  การประดิษฐไ์ม ้ หวาย  หรืองา  เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๓๐๐  

     (๕)  การอบไม ้ รายละ ๑,๐๐๐  

     (๖)  การผลิตธูปดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๑,๐๐๐  

     (๗)  การประดิษฐส่ิ์งของ  เคร่ืองใช ้ เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ 

            ก)  ชั้น  ๑  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

            ข)  ชั้น  ๒  ดว้ยมือ 

 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

     (๘)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ รายละ ๑,๐๐๐  



- ๖ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๙)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

       ก)  ขายส่ง 

       ข)  ขายปลีก  มากกวา่  ๕๐  กิโลกรัม 

 

รายละ 

รายละ 

 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

 

๙.  การประกอบกจิการบริการ    

(๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด รายละ ๒,๐๐๐  

(๒)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนทาํนองเดียวกนั 

        ก)  ชั้น  ๑  ค่าเช่าหอ้งพกัมากกวา่  ๑,๐๐๐  บาท/คืน 

        ข)  ชั้น  ๒  ค่าเช่าหอ้งพกั  ๓๐๐  -  ๑,๐๐๐  บาท/คืน 

        ค)  ชั้น  ๓  ค่าเช่าหอ้งพกันอ้ยกวา่  ๓๐๐  บาท/คืน 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

(๓)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

        ก)  โรงภาพยนตร์ 

        ข)  โรงมหรสพท่ีไม่ใช่โรงภาพยนตร์ 

  

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

(๔)  การจดัใหมี้การแสดงดนตรี  เตน้รํา  รําวง  รองเงง็  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

             หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

รายละ ๑,๐๐๐  

(๕)  การประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทาํนองเดียวกนั รายละ ๑,๐๐๐  

(๖)  การจดัใหมี้การเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ    

             ในทาํนองเดียวกนั 

รายละ ๑,๐๐๐  

(๗)  การประกอบกิจการแต่งเลบ็  การแคะหู  การลา้งตาซ่ึงอาจเป็น 

              อนัตรายต่อสุขภาพ 

รายละ ๑๐๐  

(๘)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่น 

              บงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ก)  ร้านปรับอากาศ 

             (๑)  ชั้น  ๑  เกา้อ้ีตดัผมมากกวา่  ๑๐  ตวั 

             (๒)  ชั้น  ๒  เกา้อ้ีตดัผม  ๖ - ๑๐  ตวั 

             (๓)  ชั้น  ๓  เกา้อ้ีตดัผมนอ้ยกวา่  ๕  ตวั 

ข)  ร้านธรรมดา 

             (๑)  ชั้น  ๑  เกา้อ้ีตดัผมมากกวา่  ๑๐  ตวั 

            (๒)  ชั้น  ๒  เกา้อ้ีตดัผม  ๖-๑๐  ตวั 

             (๓)  ชั้น  ๓  เกา้อ้ีตดัผมนอ้ยกวา่  ๕  ตวั 

 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

๕๐ 

 

(๙)  การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนกั  โดยวิธีการควบคุม 

             ทางโภชนาการใหอ้าหารท่ีมีวตัถุปรุงพิเศษ  การบริหารร่างกาย   

             หรือโดยวิธี  อ่ืนใด 

รายละ ๑,๐๐๐  

 



- ๗ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๑๐)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  นวดเพ่ือสุขภาพ  เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการ 

                ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

         ก)  เตียงนวดไม่เกิน  ๑๐  เตียง 

        ข)  เตียงนวดเกิน  ๑๐  เตียง  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เตียง 

        ค)  เตียงนวดเกิน  ๒๐  เตียง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  เตียง 

        ง)  เตียงนวดเกิน  ๓๐  เตียง 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

(๑๑)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เวน้แต่ 

                เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

        ก)  พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

        ข)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

        ค)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

(๑๒)  การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชุดใหเ้ช่า  หอ้งเช่า  หอ้งแบ่งเช่า   

                หรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั 

         ก)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๑ - ๕  หอ้ง 

         ข)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๖ - ๑๐  หอ้ง 

         ค)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๑๑ - ๒๐  หอ้ง 

         ง)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๒๑ - ๓๐  หอ้ง 

         จ)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๓๑ - ๔๐  หอ้ง 

         ฉ)  มีหอ้งใหเ้ช่า  ๔๑  หอ้งข้ึนไป 

  

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

(๑๓)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเ้กม 

          ก)  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี  ๑ - ๕๐  ตารางเมตร   หรือกิจการตูเ้กม 

                      มีตูเ้กม  ตั้งแต่  ๑ - ๕  ตู ้

         ข)  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร  หรือกิจการตูเ้กม 

                     มีตูเ้กม  ตั้งแต่  ๖ - ๑๐  ตู ้

        ค)  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป   หรือกิจการ 

                    ตูเ้กมมีตูเ้กม  ตั้งแต่  ๑๐  ตูข้ึ้นไป 

  

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

(๑๔)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ์  หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์  ๑,๐๐๐  

(๑๕)  การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข   

                วิทยาศาสตร์  หรือส่ิงแวดลอ้ม 

 ๒,๐๐๐  

(๑๖)  การสกัผิวหนงั  การเจาะหู  หรือเจาะอวยัวะอ่ืน  ๑,๐๐๐  

(๑๗)  การประกอบกิจการใหบ้ริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบา้น  ๑๐๐  

 



- ๘ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

๑๐.  กจิการเกีย่วกบัส่ิงทอ    

(๑)  การป่ันดา้ย  การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือดา้ย 

                ก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีข้ึนไป 

      ก)  ชั้น  ๑  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

      ข)  ชั้น  ๒  ดว้ยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น รายละ ๗๐๐  

(๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๕๐๐  

(๔)  การทอเส่ือ  พรม  กระสอบ  หรือส่ิงทออ่ืนๆ  ดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๑,๐๐๐  

(๕)  การยอ้ม  การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืน  ๆ รายละ ๑,๐๐๐  

(๖)  การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองข้ึนไป 

       ก)  ชั้น  ๑  เกิน  ๑๐  เคร่ือง 

       ข)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๖ - ๑๐  เคร่ือง 

 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

(๗)  การซกั  อบ  การรีด  การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 

       ก)  ชั้น  ๑  ๓  เคร่ืองข้ึนไป 

       ข)  ชั้น  ๒  ๒  เคร่ือง 

       ค)  ชั้น  ๓  ๑  เคร่ือง 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๑.  กจิการที่เกีย่วกบัหินทราย  ซีเมนต์  หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ    

(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา 

       ก)  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

       ข)  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

 

เตาละ 

รายละ 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 

(๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร รายละ ๑,๐๐๐  

(๓)  การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

       ก)  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

       ข)  ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

        ก)  ชั้น  ๑  เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

        ข)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

        ค)  ชั้น  ๓  ตํ่ากวา่  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

 

(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

       ก)  การเจียระไนเพชร  พลอย 

       ข)  การเจียระไนหิน  กระจก  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

 

รายละ 

รายละ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

(๖)  การเล่ือย  การตดั  หรือประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่าง ๆ รายละ ๕๐๐  

 



- ๙ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๗)  การผลิตชอลก์  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง    

                หรือการเผาหินปูน 

รายละ ๑,๐๐๐ 
 

(๘)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภณัฑแ์กว้ รายละ ๗๐๐  

(๙)  การผลิตกระดาษทราย รายละ ๕๐๐  

๑๒.  กจิการที่เกีย่วกบัปิโตรเลยีม  ถ่านหิน  สารเคม ี    

(๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งแก๊ส 

      ก)  การทาํ  และบรรจุ 

      ข)  การสะสมแก๊ส 

           (๑)  ชั้น  ๑  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

          (๒)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

          (๓)  ชั้น  ๓  ตํ่ากวา่  ๕๐๐  กิโลกรัม 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๒)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโคก้ รายละ ๗๐๐  

(๓)  การพ่นสี รายละ ๒๐๐  

(๔)  การผลิตสี  หรือนํ้ามนัผสมสี รายละ ๓๐๐  

(๕)  การโม่  การบด  ชนั รายละ ๓๐๐  

(๖)  การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย  หรือฟิลม์ภาพยนตร์ รายละ ๓๐๐  

(๗)  การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนส่งนํ้ามนัปิโตรเลียมหรือ 

                 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  (การสะสมนํ้ามนัเช้ือเพลิง) 

       ก)  คลงันํ้ามนั 

      ข)  ป้ัมนํ้ามนั 

      ค)  สถานท่ีสะสมนํ้ามนัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

           (๑)  ชั้น  ๑  สะสมตั้งแต่  ๒๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 

          (๒)  ชั้น  ๒  สะสมตํ่ากวา่  ๒๐๐  ลิตร 

 

 

รายละ 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

(๘)  การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง  ยางเทียม  พลาสติก   

                 เซลลลูอยด ์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

       ก)  ชั้น  ๑  โดยใชเ้คร่ืองจกัร  ๒  แรงมา้ข้ึนไป 

       ข)  ชั้น  ๒  โดยใชเ้คร่ืองจกัรตํ่ากวา่  ๒  แรงมา้ 

       ค)  ชั้น  ๓  ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

(๙)  การเคลือบ  การชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลลูอยด ์ เบเกอร์ไลท ์   

                 หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

รายละ ๗๐๐  

(๑๐)  การผลิต  การโม่  บด  หลอม  หล่อพลาสติก  เซลลลูอยด ์ เบเกอร์ไลท ์ รายละ ๗๐๐  

(๑๑)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง รายละ ๑,๐๐๐  

(๑๒)  การผลิตนํ้าแขง็แหง้ รายละ ๗๐๐  



- ๑๐ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๑๓)  การทาํ  เกบ็  ขนส่ง  และคา้ดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมีอนัเป็น 

                ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

          ก)  การทาํดอกไมเ้พลิง 

          ข)  การเกบ็  และคา้ดอกไมเ้พลิง 

               (๑)  ชั้น  ๑  ขายส่ง 

               (๒)  ชั้น  ๒  ขายปลีก 

 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๗๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๑๔)  การผลิตเชลแลก็  หรือสารเคลือบเงา รายละ ๘๐๐  

(๑๕)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืชหรือ   

                 พาหะนาํโรค 

         ก)  การผลิต 

        ข)  การสะสม 

 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

(๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว รายละ ๕๐๐  

(๑๗)  การผลิตนํ้ากรด รายละ ๗๐๐  

(๑๘)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ 

                 อิเลก็ทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

รายละ ๒๐๐ 
 

๑๓.  กจิการอืน่ ๆ    

  (๑)  การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 

         ก)  ชั้น  ๑  ๓  แท่นข้ึนไป 

         ข)  ชั้น  ๒  ๒  แท่น 

         ค)  ชั้น  ๓  ๑  แท่น 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

 

 (๒)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง รายละ ๑,๐๐๐  

 (๓)  การพิมพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร รายละ ๑๐๐  

 (๔)  การสะสมวตัถุ  หรือส่ิงของท่ีชาํรุด  ใชแ้ลว้  เหลือใช ้ รายละ ๓๐๐  

 (๕)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

        ก)  ผลิตปุ๋ย 

       ข)  สะสมปุ๋ย 

            (๑)  ชั้น  ๑  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

           (๒)  ชั้น  ๒  ตั้งแต่  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

            (๓)  ชั้น  ๓  ตํ่ากวา่  ๕๐๐  กิโลกรัม 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

 (๖)  การผลิตหลอดกาแฟ รายละ ๗๐๐  

 (๗)  การพิมพสี์  ลวดลายลงบนวตัถุท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ รายละ ๗๐๐  

 (๘)  การผลิตยากนัยงุ  ชนิดเผามีควนั รายละ ๕๐๐  

 (๙)  การยอ้มท่ีทาํใหเ้กิดกล่ินเหมน็ รายละ ๕๐๐  



- ๑๑ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

  (๑๐)  การลา้งขวด  ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 

            ก)  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

            ข)  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

  

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

  (๑๑)  การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 

            ก)  พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

            ข)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๒)  การก่อสร้าง    

(๑)  การก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั  อาคารชั้นเดียว 

       ก)  พ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

       ข)  เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 

       ค)  เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

       ง)  เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 

       จ)  เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตรารางเมตร 

       ฉ)  เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร 

       ช)  เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

       ซ)  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

       ฌ)  เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร   

       ญ)  เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

  

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

(๒)  การก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัเกินกวา่หน่ึงชั้น 

       ก)  พ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

       ข)  เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 

       ค)  เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

       ง)  เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 

       จ)  เกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตรารางเมตร 

       ฉ)  เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร 

       ช)  เกิน  ๓๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

       ซ)  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

       ฌ)  เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร   

       ญ)  เกิน  ๗๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

       ฎ)  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

 

  

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๓๕๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 



- ๑๒ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

(๓)  การก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ สาํนกังาน  ตึกแถว  อพาร์ทเมน้ท ์  

               แมนชัน่  บา้นพกัอาศยัรวม  คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล   

              หา้งสรรพสินคา้  โรงมหรสพ  ลานสเกต  หรืออาคารท่ีมีลกัษณะ   

               คลา้ยคลึงกนั 

         ก)  อาคารพาณิชย ์ หอ้งแถว  ตึกแถว  จาํนวน  ๑  ชั้น 

               (๑)  อาคารชั้นเดียว  ๑  หลงั 

              (๒)  อาคารชั้นเดียวตั้งแต่  ๒  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๕  คหูา 

              (๓)  อาคารชั้นเดียวเกิน  ๕  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คูหา 

              (๔)  อาคารชั้นเดียวเกิน  ๑๐  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๒๐  คหูา 

              (๕)  อาคารชั้นเดียวเกิน  ๒๐  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๕๐  คูหา 

              (๖)  อาคารชั้นเดียวเกิน  ๕๐  คูหา 

        ข)  อาคารพาณิชย ์ หอ้งแถว  ตึกแถว  เกินกวา่หน่ึงชั้น 

              (๑)  อาคาร  ๑  หลงั 

             (๒)  อาคารตั้งแต่  ๒  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๕  คูหา 

            (๓)  อาคารเกิน  ๕  คูหา  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คูหา 

            (๔)  อาคารเกิน  ๑๐  คหูา  แต่ไม่เกิน  ๒๐  คูหา 

            (๕)  อาคารเกิน  ๒๐  คหูา  แต่ไม่เกิน  ๕๐  คูหา 

            (๖)  อาคารเกิน  ๕๐  คหูา   

      ค)  สาํนกังาน  อพาร์ทเมน้ท ์ แมนชัน่  บา้นพกัอาศยัรวม  คอนโดมิเนียม 

            (๑)  พ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

           (๒)  เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

           (๓)  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร 

           (๔)  เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

          (๕)  เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

          (๖)  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

          (๗)  เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร   

   

  

 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท/ปี 

        ง)  โรงแรม 

              (๑)  ไม่เกิน  ๒  ชั้น  และไม่เกิน  ๕๐  หอ้ง 

             (๒)  ไม่เกิน  ๒  ชั้น  แต่เกิน  ๕๐  หอ้ง 

             (๓)  เกิน  ๒  ชั้น  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  หอ้ง 

             (๔)  เกิน  ๒  ชั้น  แต่เกิน  ๑๐๐  หอ้ง   

  

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

(๔)  โรงงานอุตสาหกรรม  ๕,๐๐๐  

(๕)  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  ๓,๐๐๐  

(๖)  หา้งสรรพสินคา้  โรงมหรสพ  ลานสเกต  โกดงัเกบ็สินคา้   

             หรืออาคารท่ีมีลกัษณะคลายคลึงกนั  หรืออาคารอ่ืนนอกจาก   

             ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

       ก)  พ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

       ข)  เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

       ค)  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร 

       ง)  เกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

      จ)  เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

      ฉ)  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

      ช)  เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

      ซ)  เกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

           ฌ)  เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

  

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


