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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ  

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษและโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ

เมืองกําแพงเพชร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ  เรื่อง  ควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษนับแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ  หรือพนักงาน  

เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๒.๑)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนภายในครอบครัว 

   (๒.๒)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๓.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 

     (๓.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 

     (๓.๓)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๓.๔)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๓.๕)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  ไดแก  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี   

การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา   

  (๕) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๕.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิมยานยนต 

   (๕.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๕.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๕.๔)  การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

   (๕.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๖.๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๖.๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   

ทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๖.๓)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๗) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๗.๑)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๗.๒)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๗.๓)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๗.๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 
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  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๘.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๘.๒)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๙) กิจการท่ีเกีย่วกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  ไดแก  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  

การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว  การฆาสัตว  ยกเวนการฆาบริโภคในครัวเรือน  

ไดแก  การฆาสัตว  ยกเวนการฆาบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๑) กิจการอื่น ๆ  ไดแก  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําให

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๒) เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ
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แกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

  (๓) ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานที่ใหสะอาด

มิใหสกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๕) จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  (๖) ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการจะตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗) จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองนําหลักฐาน  ดังตอไปนี้

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของ

อาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได

รับคําขอตามขอ  ๙  และหลักฐานตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปน 

แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น   

ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษเทานั้น 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไปจะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนด 

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๔ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับ

ใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๗ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นมี

อํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป   

และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีกหรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได   

ขอ ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดํารงค  มหาวงศ 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไตรตรึงษ 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 

 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

 ๑.๑.๑   จํานวน  ๔ - ๙  ตัว                                                                             

 ๑.๑.๒   จํานวน  ๑๐ - ๒๐  ตัว 

 ๑.๑.๓    จํานวน  ๒๐  ตัวข้ึนไป 

 

             ๑๐๐ 

             ๓๐๐ 

๔๐๐ - ๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

๑.๒ การลี้ยงสุกร   

  ๑.๒.๑  จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตวั ๒๐๐ - 

  ๑.๒.๒  จํานวน  ๕๐ - ๑๐๐  ตัว 

 ๑.๒.๓  จํานวน  ๑๐๐ - ๒๐๐  ตัว 

 ๑.๒.๔  จํานวน  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

- 

- 

- 

๑.๓ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก   

     ๑.๓.๑  จํานวนตั้งแต  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ๑.๓.๒  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 

  ๑.๓.๓  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 

  ๑.๓.๔  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 

  ๑.๓.๕  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

๑.๔ การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง ๑,๐๐๐ - 

๑.๕ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือ

ประโยชนของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไม

วาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

 ๒. กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๒.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ - 

๒.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๒.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 



- ๒ - 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 

๒.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๒.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๒.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิต 

เพ่ือบรโิภคในครัวเรือน 

  

  ๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ๒.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   

  ๒.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ๒.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๒.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 

๒.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ๒.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ - 

  ๒.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ   

ขนมเปยะ 

  

  ๒.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ๒.๑๐.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

              

๕๐๐ 

- 

๒.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 

ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓,๐๐๐ - 

๒.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
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๒.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ - 

๒.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๓,๐๐๐ - 

๒.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 

๒.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๒.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 

๒.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐ - 

๒.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๒.๒๑ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 

๒.๒๒ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ - 

๒.๒๓ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร และ

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

๓.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

  ๓.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ๓.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๓.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 

๓.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ - 

๓.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร   

  ๓.๔.๑  ไมเกิน  ๒๐  เกวียน ๒๐๐ - 

  ๓.๔.๒  เกิน  ๒๐  เกวียน ๔๐๐ - 

๓.๕ การผลิตยาสูบ   

  ๓.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ - 

  ๓.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๓.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๓.๗ การผลิต  การสะสมปุย ๒,๐๐๐ - 
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๓.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๓.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

๔.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตาง ๆ  

  

  ๔.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ๔.๑.๒  โดยไมใชเครือ่งจักร ๒๐๐ - 

๔.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 

ใน ๔.๑  

๑,๐๐๐ - 

๔.๓ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๔.๑ 

๒๐๐ - 

๔.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ๔.๑ 

๕๐๐ - 

๔.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน

กิจการใน  ๔.๑ 

  

  ๔.๕.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ๔.๕.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน  

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ๔.๕.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๔.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๕,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๕.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

๑,๐๐๐ - 

๕.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 

๑,๐๐๐ 

- 
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๕.๓ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๒๐๐ - 

๕.๔ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ - 

๕.๕ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

   ๕.๕.๑  จักรยานยนต ๒๐๐ - 

  ๕.๕.๒  รถยนต ๕๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

๖.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

๖.๒ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

  ๖.๒.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ๖.๒.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน 

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ๖.๒.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๖.๓ การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

  ๖.๓.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ๖.๓.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน 

๕ แรงมา 

๒๐๐ - 

  ๖.๓.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๖.๔ การอบไม ๒,๐๐๐ - 

๖.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๖.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 

๖.๗ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๕๐๐ - 

๖.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ๖.๘.๑  ขายสง ๒๐๐ - 

  ๖.๘.๒  ขายปลีก ๑๐๐ - 

 ๗.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

๗.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๒,๐๐๐ - 

๗.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
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๗.๓ การประกอบกิจการมหรสพ ๑,๐๐๐ - 

๗.๔ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

๗.๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 

๗.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

๗.๗ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

๗.๘ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๗.๙ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  

หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๗.๑๐ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๐๐๐ - 

๗.๑๑ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

๗.๑๒ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 

 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

๘.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ๘.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ๘.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๘.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

๘.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๘.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
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  ๘.๔.๑  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐ - 

  ๘.๔.๒  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐ - 

  ๘.๔.๓  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๘.๕   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๘.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  ๕๐๐ - 

๘.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๕๐๐ - 

๘.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน 

ทอน้ํา เปนตน 

๓,๐๐๐ - 

๘.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

๘.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 

๘.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ - 

 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

๙.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐ - 

๙.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส ๓,๐๐๐ - 

๙.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลยีมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลยีม ตาง ๆ  

   

   ๙.๓.๑  แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ๙.๓.๒  แบบใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

๙.๔ การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕,๐๐๐ - 

๙.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี ๙.๑   

  ๙.๕.๑  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

  ๙.๕.๒  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

๙.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 
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๙.๗ การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 

๙.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

๙.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 

๙.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๙.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๙.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 

๙.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ - 

๙.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

๙.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ - 

 ๑๐.  กิจการอ่ืน ๆ    

๑๐.๑ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๑๐๐ - 
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