
 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลกะเปา  

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปาและนายอําเภอคีรีรัฐนิคม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปาตั้งแตวันที่ประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกะเปาแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ  ๔  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

    (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

    (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ   

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ  

คาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

    (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย  

ในตลาด   

    (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

    (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

    (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

    (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

    (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

    (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

    (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

    (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

    (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

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



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

      (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

      (๗) การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

      (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

      (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

    (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

    (๑๑) การผลิตไอศกรีม   

    (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

    (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ   

    (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

    (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

    (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

    (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

    (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

    (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

    (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

    (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

    (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ   

ทําความสะอาด   



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

    (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู

ที่ใชกับรางกาย   

    (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

    (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

    (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ    

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

    (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

    (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

    (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

    (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

    (๕) การผลิตยาสูบ   

    (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

    (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

    (๘) การผลิตเสนใยจากพืช   

    (๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

    (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวย

โลหะหรือแร   

    (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๖  (๑)   

    (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

    (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   



 หนา   ๒๗ 
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    (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๖  (๑)   

    (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

    (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

    (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

    (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

    (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย   

    (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

    (๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

    (๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

    (๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

    (๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ  

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

    (๑) การผลิตไมขีดไฟ   

    (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

    (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตง สําเร็จ ส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๔) การอบไม   

    (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

    (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

    (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

    (๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน   
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  ๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

      (๑) การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

      (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาต  ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

      (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน   

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

      (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ   

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

      (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

      (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

      (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

      (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั  เวนแต  

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

    (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

    (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ   

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

    (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

    (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

    (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

    (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

    (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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     (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม   

     (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

     (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

     (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

     (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก  

สัตวชั่วคราว   

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

       (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

       (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

       (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

       (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

       (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

       (๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

       (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

       (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

       (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

       (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

       (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

       (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

       (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

       (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

       (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

       (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   
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       (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

      (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

      (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

      (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

       (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย   

       (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

       (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

       (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

       (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   

       (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

       (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน   

       (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

       (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

      (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

      (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

      (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

      (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง   

      (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

      (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

      (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

      (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
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  ๑๓.  กิจการอื่น  ๆ   

       (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

       (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา   

       (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

       (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

       (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

       (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

       (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

       (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

       (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

      (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

      (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

      (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

      (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๕  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหบุคคลใด 

ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ผูประกอบกิจการที่ตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๔  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๒) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพัก  น้ําโสโครกหรือบอดัก

ไขมัน  เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจ 
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เปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  (๓) ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและตองจัดสถานท่ีใหสะอาด 

มิใหสกปรกรกรุงรังอันอาจจะเปนท่ีอาศัยของสัตวพาหะนําโรค 

  (๕) จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาที่ขออนุญาต 

  (๖) ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗) จะตองปฏิบัติการ ทุกอย าง เ พ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคํ าแนะนํ า 

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๔  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ  ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๔  จะตองนําสําเนาหลักฐาน  

ดังตอไปนี้แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีท่ีมิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ ในอาคารหรือที่ดินที่ ใชประกอบกิจการจะตองมีหนัง สือแสดงความยินยอม 

ของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

ขอ  ๙ เจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ัง 

ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวัน  

นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๗  และหลักฐานตามขอ  ๘  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลา 

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลา 

ไวแลวนั้น 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๐  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการคานัน้

ตอไปจะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบท่ีประกาศกําหนดภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๑  ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตอง 

ชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๒  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๓  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๗  และขอ  ๘   

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใยอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๑๔  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ัง 

ไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตใบเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามขอบัญญัตินี้  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคาท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ  ๑๖  ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

หนึ่งพันบาทตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพ่ือการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับนั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลกะเปาใหใชบังคับได 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปรารถนา  จันทรพฤกษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกะเปา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2558 
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 1.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

๑.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

1.7 

1.8 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

  ก.  จํานวนไมเกิน  ๑๐  ตัว 

  ข.  จํานวนตั้งแต  10  ตวัข้ึนไป 

การเลี้ยงสุกร 

  ก.  เกินกวา  10  -  100  ตัว 

  ข.  จํานวนตั้งแต  101  ตวัข้ึนไป 

การเลี้ยงแพะ  แกะ 

  ก.  เกินกวา  10  -  100  ตัว 

  ข.  จํานวนตั้งแต  101  ตวัข้ึนไป 

การเลี้ยงหาน  เปน  ไก  นก 

  ก.  เกินกวา  60  -  100  ตัว 

  ข.  จํานวนตั้งแต  101  -  500  ตัว 

  ค.  จํานวนตั้งแต  501  –  2,000  ตัว 

  ง.  จํานวนตั้งแต  2,001  –  5,000  ตัว 

  จ.  จํานวนตั้งแต  5,0๐๑  ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงปลา  กุง 

  ก.  สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

  ข.  สถานท่ีประกอบการเนื้อท่ีตั้งแต  ๘๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานตาง ๆ  เพ่ือการคา 

การเลี้ยงแมลงตาง ๆ  เพ่ือการคา 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานมตัวละ 

 

5๐ 

100 

 

1๐๐ 

2๐๐ 

 

1๐๐ 

2๐๐ 

 

100 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

1,000 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

1,0๐๐ 

๕๐๐ 

10๐ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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1.9 

 

การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ  คาบริการ              
วาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

3,000 - 

 

2.1 

2.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

การฆาสัตว  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด  การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

150 

 

- 

2.2 การฆาหาน  เปด  ไก  นก 

  ก.  ฆาเกินวันละ  10  ตัว  ถึง  100  ตัว 

  ข.  ฆาวันละ  101  ตัว  ถึง  1,000  ตัว   

  ค.  ฆาเกินวันละ  1,000  ตัว/หรือโดยใชเครื่องจักร 

 

100 

200 

500 

 

- 

- 

- 

2.3 การฆาสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ 

  ก.  ฆาเกินวันละ  5  ตัว  ถึง  10  ตัว 

  ข.  ฆาเกินวันละ  10  ตัว 

 

100 

200 

 

- 

- 

2.4 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

ท่ียังมิไดฟอก 

500 - 

2.5 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,000 - 

2.6 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 500 - 

2.7 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

500 - 
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2.8 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือกหอย   

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา  5  แรงมาข้ึนไป 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร 

 

 

500 

500 

100 

 

 

- 

- 

- 

2.9 การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืช  
เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 

 

 

   ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา  5  แรงมาข้ึนไป 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 

500 

200 

100 

- 

 

- 

2.10 การสะสมหรือการลางครั่ง 500 - 

 3.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต   
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

3.1 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 

3.2 การทํากะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู      
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 

 

- 

3.3 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.4 การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ปลาเค็ม  
เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหงยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 
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3.5 การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

200 - 

3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 

500 

200 

- 

- 

3.7 การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  
เก้ียมอ๋ี 

  

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 

200 

100 

- 

- 

3.8 การผลิตแบะแซ 200 - 

3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด   

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 

1,000 

500 

- 

- 

3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 

200 

500 

 

- 

- 

3.11 การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

3.12 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม  
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวน   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

3.13 การผลิตการแบงบรรจุน้ําตาล  (ยกเวนภายในครอบครัว) 1,000 - 
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3.14 การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000 - 

3.15 การผลิตการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 1,000 - 

3.16 การค่ัวกาแฟ 500 - 

3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 500 - 

3.18 การผลิตผงชูรส 1,000 - 

3.19 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 200 - 

3.20 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน  
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

3.21 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 200 - 

3.22 การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 

3.23 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 200 - 

3.24 การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 1,000 - 

3.25 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร
และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

3.26 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมา  
ข้ึนไป 

500 - 

 4.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

4.1 การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 

ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 

ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 

 

1,000 

500 

300 

 

- 

- 

- 
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4.2 การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 

1,000 - 

4.3 การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 - 

4.4 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 1,000 - 

4.5 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 1,000 - 

 5.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

5.1 

 

การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

ก. โดยใชเครื่องจักร 

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 

500 

100 

 

- 

- 

5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 

5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน  ดวยเครื่องจักร   

1,000 - 

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร   

 ก. ไมเกิน  20  เกวียน 

ข. เกิน  20  เกวียน 

200 

400 

- 

- 

5.5 การผลิตยาสูบ 5,000 - 

 ก. ไมเกิน  20  เกวียน 

ข. เกิน  20  เกวียน 

1,000 

500 

- 

- 

5.6 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 1,000 - 

5.7 การผลิต  การสะสมปุย 1,000 - 

5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 1,000 - 

5.9 การตาก  การสะสม  หรือขนถายน้ํามันสําปะหลัง 1,000 - 
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6.1 

6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ 
หรือเครื่องใชตาง ๆ 

  

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 500 - 

   ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

6.2 การหลอม  การหลอ  การถลุง  แร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน
กิจการในขอ  6.1 

1,000 - 

6.3 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน   

การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวน
กิจการในขอ  6.1 

200 - 

6.4 การเคลือบ  การชุบดวยโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  6.3   

500 - 

6.5 การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด   

ยกเวนกิจการใน  6.3 

  

   ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

   ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 

   ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 200 - 

6.6 การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 - 

 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

7.1 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร
กันสนิม  ยานยนต 

1,000 - 

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

1,000 - 
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7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น   

มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

 

 

 

500 

 

 

 

- 

   ก.  จักรยานยนต 200 - 

   ข.  รถยนต 300 - 

7.4 การลาง  การอัดฉีดยานยนต 200 - 

7.5 การผลิต  การซอมการอัดแบตเตอรี่   200 - 

7.6 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 

7.7 การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 200 - 

 8.  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 10,000 - 

8.2 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง        
การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

   ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

   ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 500 - 

   ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 200 - 

8.3 การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือ  การพน  
การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 500 

- 

   ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 

   ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  1  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 200 - 

   ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  1  แรงมาลงมา 100 - 



9 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

8.4 การอบไม 1,000 - 

8.5 การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 1,000 - 

8.6 การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 - 

8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 500 - 

8.8 การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ก.  ขายสง 

  ข.  ขายปลีก 

 

200 

100 

 

- 

- 

 9.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

9.1 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 1,000 - 

9.2 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 500 - 

9.3 การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 - 

9.4 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา        
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

9.5 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 - 

9.6 การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก      
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

9.7 การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 2,000 - 

9.8 การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ          
หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

2,000 - 

9.9 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรรม   

200 - 
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9.10 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหาร
รางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

1,000 - 

9.11 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 10,000 - 

9.12 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

2,000 - 

9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกกอลฟ 10,000 - 

 

10.1 

10.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 

5,000 - 

10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 500 - 

10.3 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 200 - 

10.4 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป 1,000 - 

10.5 การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 200 - 

10.6 การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 - 

10.7 การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000 - 

 

11.1 

11.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผา  หรือ  ผลิตภัณฑดินเผา 

 

 

 

 

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 - 

   ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000 - 

11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 
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11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลาย   

   ก.  1 – 3  ตัน 200 - 

   ข.  3 – 5  ตัน 500 - 

   ค.  5  ตันข้ึนไป 3,000 - 

11.5 การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

11.6 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหิน  เปนสิ่งของตาง ๆ 500 - 

11.7 การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 200 - 

11.8 การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ        

หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  

กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

200 - 

11.9 การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 - 

11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 

11.11 การผลิตใยแกว  หรือ  ผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 - 

 

12.1 

12.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

2,000 - 

12.2 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 1,000 - 

12.3 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

  

   ก.  โดยใชเครื่องจักร 200 - 

   ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 2,000 - 
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บาท สตางค 

12.4 การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 500 - 

12.5 การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  7.1 500 - 

   ก.  พนสีรถยนต 500 - 

   ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 200 - 

12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

500 - 

12.7 การโม  การบดชัน 200 - 

12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 

12.9 การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 200 - 

12.10 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

500 - 

12.11 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 - 

12.12 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 

12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 200 - 

12.14 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

2,000 - 

12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 1,000 - 

12.16 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช      
หรือพาหะนําโรค 

1,000 - 

12.17 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 
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