
 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 
เรื่อง  การควบคมุการประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง  วาดวยการควบคุมการ

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง  

ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงและนายอําเภอทายาง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลกลัดหลวง  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงนับแตวันที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญตัิตาํบลองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง  เรื่อง  การควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  รานแพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกลัดหลวง 

(๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

 (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถาที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หรือไขสัตว 

 (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนงั  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวน

หนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  สถานท่ี

สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสตาง ๆ 

 (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดองจากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลา

เจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

 (๓.๓)   การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอื่น 

 (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีการอื่นใด   

 (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

 (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การแคะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

  (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

  (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา  

  (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  หรือน้ําเชื่อม 

  (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

  (๓.๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใช 

กับรางกาย 

 (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(๕)  กิจการที่เกี่ยวกับเกษตร 

 (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ  

 (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

 (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

 (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

 (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดบั  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครือ่งใชตาง ๆ   ดวยโลหะหรือแร 

 (๖.๒)  การถลุง  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๖.๑)   

 (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครือ่งจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 
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 (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครือ่งจักรหรอืสารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต  

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

(๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

 (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๔)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๗.๗)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๗.๘)  การสะสม  การซอมเครื่องยนต  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย      

 (๘.๔)  การอบไม   

 (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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(๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

  (๙.๑)  ประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

  (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

  (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)   

  (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

  (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงเสียงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

  (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑) 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเก็ต  หรือโรลเลอรเบลต  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน  

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
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 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงสัตวหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร  

  (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

  (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
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    (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน  

    (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

    (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว   

  (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

  (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัสดุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๕) 

(๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

    (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

    (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

    (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๗.๑)  

    (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

    (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 
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   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

    (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัสดุที่คลายคลึง 

    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหม  หรือ

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

    (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 

    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

    (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

    (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย    

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารมผีลใชบัญญตั ิ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย  

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลหรือสถานอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

(๔)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวย 

วัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   

(๕)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําทาง

สาธารณะ  หรือผูอาศัยใกลเคียง   

(๖)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงกําหนด 

(๗)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังหรือปลอยสัตวกวางพอ  และจัดสถานท่ีใหอยูในสภาพที่ 

ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวและใหมี 

การเก็บรวบรวมกําจัด  มูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตวใหไดสุขลักษณะ  



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอ  ๗  ไดตามที่ เห็นสมควรและใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติ เปน 

การเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาท่ีฉุกเฉินตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใด ท่ีประกอบกิจการอาจกอให เกิดมลพิษทางเ สียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกนัมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอนัตรายตอสุขภาพของ

คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัตินี้   

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองรักษาสถานท่ีตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ  ๘  ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและ 

ทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดทุกวัน 

(๒)  ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

(๓)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษวัตถุ

หรือวัตถุแหงกิจการนั้นจัดเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงและสัตวอื่น 

(๔)  ตองมีการปองกันและกาํจัดแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนาํโรคอื่น ๆ  ใหถูกหลักสุขาภิบาล 

(๕)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

รวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ 

(๖)  ตองจัดใหมีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

(๗)  ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเตมิสถานที่ตองไดรบัอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๙)  ตองยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิน่เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง    

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกลัดหลวงกําหนดพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาทียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลกลัดหลวง 



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามที่องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนญุาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนกังานทองถิ่นมาประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูท่ีตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปด

หนังสือแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๔  ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้ใหผูนั้นประกอบกิจการไดตอไปจนกวาใบอนุญาตดังกลาวจะส้ินอายุ  และถาผูนั้นประสงคจะ

ดําเนินกิจการนั้นตอไปจะตองมาขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสามสิบวันกอนใบอนุญาตเดิม

ส้ินอายุ   

ผูประกอบกิจการคาท่ีไมตองขออนุญาตตามขอบัญญัติเดิมแตตองขออนุญาตตามขอบัญญัตินี้    

ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปแตจะตองย่ืนขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการคา

ตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตให 

ขอ  ๓๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง   

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหใชไดจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุ 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขุนแผน  ทิมเมฆ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกลัดหลวง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง   

เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

กิจการเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

(๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาล  มา  โค  กระบือ   

-  จํานวน  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  ตวั 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๑๑ - ๓๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๓๑ - ๕๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๕๑ - ๗๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๗๑ - ๙๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๙๑  ตัวข้ึนไป 

(๒)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสุกร 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๕ - ๕๐  ตวั 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๕๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๑๕๑ - ๓๐๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๓๐๑ - ๔๕๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๔๕๑ - ๖๐๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๖๐๑ - ๗๕๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๗๕๑ - ๙๐๐  ตัว 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๙๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๓)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาล  หาน  เปด  ไก 

-  เกินกวา  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

-  เกินกวา  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

-  เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 

(๔)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดนม  หรือการรีดเอานม 

-  จํานวน  ตั้งแต  ๖  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

-  จํานวนเกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว 

-  จํานวนเกินกวา  ๔๐  ตัวข้ึนไป 

๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  หรือขาย  

ในตลาด 

 

 

 

๒๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 



- ๒ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หรือไขสัตว 
(๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  
หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึง
มิใชเพ่ือเปนอาหาร 
(๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  บรรจุ  สะสมหรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
(๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
สถานท่ีสะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน   

  (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  
น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสตาง  ๆ 

  (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดองจากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  
กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  
น้ําบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   

)  (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  หรือ
พืชอยางอ่ืน 

)  (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีการอ่ืนใด   

)  (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
  (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  
วุนเสน  เค้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
(๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรน ี สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๘)  การแคะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต  
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือ  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
(๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   
(๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
(๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
(๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
        ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 



- ๓ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

       ๒.  พ้ืนท่ี  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
       ๓.  พ้ืนท่ี  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
       ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  
ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  หรือน้ําเชื่อม 
(๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 
(๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 
(๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู   
ท่ีใชกับรางกาย 
(๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
(๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
(๕)  การผลิตยาสูบ  
(๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
(๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
      ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
      ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๕ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
      ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
(๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประกับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   
ดวยโลหะหรือแร  
      ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
      ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 



- ๔ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 

 
 
 

      ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   
(๒)  การถลุง  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖  (๑) 
      ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
      ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
      ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   
(๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  
หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖  (๑) 
     ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
     ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
      ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   
(๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต  ใน  ๖  ๑( ) 
      ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
      ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
      ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 
(๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
อนุญาตใน  ๖  (๑) 
      ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
      ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
      ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   
(๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร   
กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนส ี หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๗๐  ตารางเมตร   
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๗๑ - ๙๐  ตารางเมตร 
 ๕.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๙๑ - ๑๑๐  ตารางเมตร 
 ๖.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๑๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖-๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  . 
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณทีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



- ๕ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟาระบบ  
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖ - ๗๕  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๗๖ - ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
  (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องยนต  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ
ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  หรือกระดาษ 
(๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช   
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย      
(๔)  การอบไม   
(๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
(๖)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
(๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
(๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 



- ๖ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
(๑)  ประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล   
(๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   
(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต   
ใน  ๙  (๑)   
(๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ  
ท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว  
สําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการในทํานองเดียวกัน 
(๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

๑.  ไมเกิน  ๒๐  หอง 
๒.  เกินกวา  ๒๐  หอง  ถึง  ๕๐  หอง 
๓.  เกินกวา  ๕๐  หอง 

(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘)  การจัดใหมี  มหรสพ  การแสดงเสียงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
(๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการให 
บริการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙  (๑) 
(๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเก็ต  หรือโรลเลอรเบลต  หรือการเลนอ่ืน ๆ     
ในทํานองเดียวกัน  
(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.  จํานวนชางเสริมสวย  ๑ - ๒  คน 
๒.  จํานวนชางเสริมสวย  ๓ - ๔  คน 
๓.  จํานวนชางเสริมสวย  ๕ - ๖  คน 
๔.  จํานวนชางเสริมสวย  ๗ - ๘  คน 
๕.  จํานวนชางเสริมสวย  ๙  คนข้ึนไป 

(๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  
(๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
(๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๗)  การประกอบกิจหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือ
สิ่งแวดลอม 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 



- ๗ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  คลินิก 
๒.  โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
๓.  โรงพยาบาลขนาดกลาง 
๔.  โรงพยาบาลขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงสัตวหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก 

 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
 ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
 ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
 ๔.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๕  แรงมาข้ึนไป 

(๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
 ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
 ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
 ๔.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๕  แรงมาข้ึนไป 

(๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร  
 ๑.  ใชจักรเย็บผาไมเกิน  ๖  เครื่อง 
 ๒.  ใชจักรเย็บผา  ๗ - ๑๐  เครื่อง 
 ๓.  ใชจักรเย็บผา  ๑๑  เครื่องข้ึนไป  หรือโรงงาน 

(๖)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
 ๑.  ใชเครื่องซักผา  ๑  เครื่อง 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 



- ๘ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒.  ใชเครื่องซักผา  ๒  เครื่อง 
  ๓.  ใชเครื่องซักผา  ๓  เครื่อง 
  ๔  ใชเครื่องซักผา  ๔  เครื่อง 
  ๕  ใชเครื่องซักผา  ๕  เครื่องข้ึนไป 

(๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  ๑.  อุตสาหกรรมครัวเรือน   
  ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
  ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑ - ๓๐๐  ตารางเมตร   
 ๕.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๓๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
 ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
 ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
 ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๓)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  
โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๒.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๑  ตารางเมตร 
๓.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๑ - ๔๐๐  ตารางเมตร 
๔.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๔๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 
๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 



- ๙ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

(๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน  
  ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
  ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
  ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   
  ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
  ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
  ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
  ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว   
  ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
  ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
  ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
  ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
  ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
  ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
  ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
  ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
  ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
  ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
  ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา 
  ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัสดุอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖  (๕) 

 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 
(๑)  การผลิต  สะสม  บรรจ ุ หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
 ๑.  จํานวน  ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
 ๒.  จํานวน  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



- ๑๐ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

  ๓.  จํานวน  เกินกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ  ปโตรเลียม 

 ๑.  จํานวน  ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 ๒.  จํานวน  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 
 ๓.  จํานวน  ตั้งแต  ๑,๐๐๑ - ๑,๕๐๐  ลิตร 
 ๔.  จํานวน  ตั้งแต  ๑,๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ลิตร 
 ๕.  จํานวน  ตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐  ลิตร 
 ๖.  จํานวน  ตั้งแต  ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐  ลิตร 
 ๗.  จํานวน  ตั้งแต  ๓,๐๐๑  ลิตรข้ึนไป 

(๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗  (๑)  
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑ - ๓๐๐  ตารางเมตร   
 ๕.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๓๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 
(๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนต 
(๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     
(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง     
(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง 
(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจ ุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตัง้แต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 

๗,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



- ๑๑ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 

๑๓ 

 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑ - ๓๐๐  ตารางเมตร   
 ๕.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๓๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๗)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  การสะสมกาว   
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 ๑.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๒.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  แรงมา 
 ๓.  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑ - ๑๕  แรงมา   
 ๔.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน   

(๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
หรืออุปกรณไฟฟา 

 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๖ - ๕๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๗๐  ตารางเมตร   
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๗๑ - ๙๐  ตารางเมตร   
 ๕.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๙๑ - ๑๑๐  ตารางเมตร   
 ๖.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๑๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัสดุท่ีคลายคลึงท่ีคลายคลึง 
 ๑.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
 ๒.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 ๓.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หรือโรงงาน 

(๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
 ๑.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๑  เครื่อง 
 ๒.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๒  เครื่อง 
 ๓.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๓  เครื่อง 
 ๔.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๔  เครื่อง 
 ๕.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๕  เครื่อง 
 ๖.  จํานวนเครื่องถายเอกสาร  ๖  เครื่อง 

(๕)  การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
 ๑.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๒.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๓.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑ - ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗)  การลางขวด  ภาชนะ  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหม  หรือ
แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
(๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 



- ๑๒ - 

ลําดับ 

ท่ี 

ประเภทการคา คาธรรมเนียม 

ปละ  (บาท) 

 
 
 
 

(๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
(๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 
(๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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