
 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและนายอําเภอแวงนอย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  การควบคุมการคาซึ่งเปนท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือ  

พนักงานสวนทองถิ่นท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๔   
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๖ กิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลทานางแนวตามมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งเปนกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

 (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม   
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๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๑) การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป 

 (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

 (๙) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 

 (๑๐) การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๕) การผลิตแบะแซ 

 (๖) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๗) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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 (๘) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  เรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๙) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๑๐) ผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๑) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  

ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๑๒) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๑๓) การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  (ผลิตนมขน) 

 (๑๔) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๑๕) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๑๗) การผลิตผงชูรส 

 (๑๘) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๑๙) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๒๐) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒๑) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๒๒) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๒) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๓) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 (๔) การผลิตผาเย็นและส่ิงคลายกันที่ไมบรรจุหรือบรรจุในกลอง 

 (๕) การผลิต  การบรรจุเครื่องสําอาง  ยาสีฟน  และแชมพู   

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
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 (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครือ่งจักร 

 (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕) การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ 

 (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๗) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

 (๘) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ 

 (๒) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด 

 (๓) การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด   

 (๔) การเชื่อม  การตี  และการประสาน  ดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา   

 (๕) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

 (๖) การตัดโลหะโดยใชไฟฟา  แกส  หรือเครื่องจักร 

 (๗) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา 

 (๘) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๒) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  

เรือยนต  เรือกล 

 (๓) การพนสี 

 (๔) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๕) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒) การเล่ือยไม  และซอยไม 

 (๓) การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
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 (๔) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร   

 (๕) การอบไม 

 (๖) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๗) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๙) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 (๒) การประกอบกิจการโรงแรม 

 (๓) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๔) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ 

 (๕) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๖) การจัดใหมกีารเลนสเกต  โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบหรอืการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

 (๗) การประกอบกิจการแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตาซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๘) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม 

 (๙) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารที่มีวัตถุปรุงพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๔) การทอเส่ือ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕) การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 

 (๖) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
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๑๑. กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

 (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๘) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

 (๙) การผลิตกระดาษทราย 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 

 (๒) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๓) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 (๔) การโม  การบดชัน   

 (๕) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๖) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

(การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 (๗) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๘) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๙) การผลิต  การโม  บด  หลอม  หลอ  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

 (๑๐) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๑) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒) การทํา  เก็บ  ขนสง  และคาดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 
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 (๑๓) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

 (๑๕) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 (๑๖) การผลิตน้ํากรด   

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

 (๑) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๒) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  เหลือใช 

 (๖) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๗) การผลิตหลอดกาแฟ 

 (๘) การพิมพสีลวดลายผา  และส่ิงอื่น 

 (๙) การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน 

 (๑๐) การยอมที่ทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณ  โรงเรียน

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานท่ีตั้ง

ตามที่เจาพนกังานทองถิ่น  โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและ

ประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชน  หรือกอเหตุรําคาญดวย 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบยีบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญตัิกาํหนดใหเปนกิจการที่ตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวประกาศกําหนด   

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาสถานประกอบกิจการใหอยูในภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาด

กวาดลางสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดทุกวัน 

  (๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

ถาเศษวัตถุหรือวัตถุแหงการคานั้นจัดใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน 

และสัตวอื่น ๆ 

  (๔) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  และสัตวนําโรคอื่น ๆ 

  (๕) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสถานที่เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันควร  เมื่อไดรับแจง

ความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

  ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเทานั้น 

  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

  การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามอัตราใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน

เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทานางแนว 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเมือ่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คํา ส่ังพักใช ใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให ทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักงานทําการของผูรบัใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรบัการประกอบกิจการที่ถกูเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนวเปนผูรกัษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี ้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิบเอก  จวง  เหชัยภูมิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนว 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
     ๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  
          ก. การเลี้ยงตั้งแต ๑๕ ตัวถึง ๒๕ ตัว 
          ข. การเลี้ยงตั้งแต ๒๖ ตัวถึง ๕๐ ตัว 
          ค. การเลี้ยงตั้งแต ๕๑ ตัวข้ึนไป 

 
 

 ๕๐  
๑๐๐ 
๒๕๐ 

 

      ๒) การเลี้ยงสุกร   
           ก. เลี้ยงตั้งแต ๑๐ ตัวถึง ๒๕ ตัว 
           ข. เลี้ยงตั้งแต ๒๖ ตัวถึง ๑๐๐ ตัว 
           ค. เลี้ยงตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

 

      ๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
          ก. เลี้ยงตั้งแต ๕ ตัวถึง ๒๐ ตัว 
          ข. เลี้ยงตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 

      ๔) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  
          ก. เลี้ยงตั้งแต ๑๐๐ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว  
          ข. เลี้ยงตั้งแต ๒๐๑ ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว 
          ค. เลี้ยงตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

 

     ๕) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
          ก. สัตวแมนม นอกจากโค 
          ข. สัตวแมนมโค 

 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

 

     ๖) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
ท้ังนี ้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐  

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

    ๑) การฆาหาน  เปด  ไก ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 
การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
         ก. จํานวนตั้งแต ๒๐ – ๑๐๐ ตัว 
         ข. จํานวนตั้งแต ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
         ค. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว 
         ง. จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

 
 

  ๕๐๐ 
    ๑,๐๐๐ 
    ๒,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

    ๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก     ๑,๐๐๐  

    ๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป     ๑,๐๐๐  



-๒- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว  ๕๐  

๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู  เปลือกกุง   ๓๐๐  

๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว    
    หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๕๐๐  

๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด
ตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืช เพ่ือเปนอาหาร 
      ก. สะสมเกิน  ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

      ข. สะสม  ๖๐๐ - ๑,๕๐๐  กิโลกรัม 
      ค. สะสมไมเกิน  ๖๐๐  กิโลกรัม 

 
 

๗๐๐ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

๘) การสะสมหรือการลางครั่ง ๕๐๐  

๙) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 
      ก.  การผลิต 

      ข.  การบรรจุ 

 
๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑๐) การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว ๕๐๐  

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

    ๑) การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐  

    ๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
        เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

๕๐๐  

    ๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา 
        ก. ปริมาณตั้งแต ๖๐ – ๑๐๐ กิโลกรัม 
        ข. ปริมาณตั้งแต ๑๐๑ – ๓๐๐ กิโลกรัม 

        ค. ปริมาณตั้งแต ๓๐๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม   
        ง. ปริมาณตั้งแต ๕๐๑ – กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

   ๑,๐๐๐ 
   ๒,๐๐๐ 

 

    ๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ๓๐๐  

    ๕) การผลิตแบะแซ ๔๐๐  

    ๖) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอัด ขนมเปยะ 

        ก. ทําเองโดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 

    ๗) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช 
        ก. มี  ๑  เตา 
        ข. ตั้งแต ๒  เตาข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 

    ๘) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง 
        ก.  ผลิตนอยกวา ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน 
        ข.  ผลิต  ๑๐๐ – ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน 

        ค.  ผลิตมากวา ๒๕๐   กิโลกรัม/วัน 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 

 



-๓- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

      ๙) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
          ก. โดยใชเครื่องจักร 

          ข. ไมใชเครื่องจักร    

 
๖๐๐ 

๓๐๐  

 

    ๑๐) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
          ก. โดยใชเครื่องจักร 

          ข. ไมใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

  ๕๐๐ 

 

    ๑๑) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

          บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
          ก. โดยใชเครื่องจักร 
          ข. ไมใชเครื่องจักร 

 

 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 

 

    ๑๒) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
          ก. โดยใชเครื่องจักร  
          ข. ไมใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 

 

     ๑๓) การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  (ผลิตนมขน)     ๑,๐๐๐  

     ๑๔) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

           ก. โดยใชเครื่องจักร 
           ข. ไมใชเครื่องจักร 

 

๑,๐๐๐ 
   ๕๐๐ 

 

     ๑๕) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   ๕๐๐  

     ๑๖) การค่ัวกาแฟ   ๕๐๐  

     ๑๗) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐  

     ๑๘) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๑,๐๐๐  

     ๑๙) การผลิต  การบรรจใุบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๕๐๐  

     ๒๐) การผลิตไอศกรีม   
           ก. โดยใชเครื่องจักร   

               - นอยกวา ๑๐ แรงมา 
               -  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
           ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
     ๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

      ๒๑) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๕๐๐  

      ๒๒) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 

            ก. มากกวา  ๓๐  แรงมา 
            ข. ตั้งแต  ๑๕ – ๓๐  แรงมา 
            ค. ต่ํากวา  ๑๕  แรงมา 

 

   ๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 

 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 
    ชําระลาง 

  

    ๑) การผลิต การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  



-๔- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

    ๒) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐  
    ๓) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   ๕๐๐  
    ๔) การผลิตผาเย็น และสิ่งท่ีคลายกันท่ีไมบรรจุหรือบรรจุในกลอง    ๑,๐๐๐  
    ๕) การผลิต  การบรรจุเครื่องสําอาง  และยาสีฟน แชมพู    ๑,๐๐๐  
๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
    ๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๕๐๐  
    ๒) การลาง  การอบ การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐  
    ๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ   
        ก. โรงงานผลิต   
        ข. ลานตากมัน        
            -  เนื้อท่ีตั้งแต  ๑ - ๓ ไร         
            -  เนื้อท่ีตั้งแต   ๔ – ๗ ไร 
            -  เนื้อท่ีตั้งแต  ๘ – ๑๕  ไรข้ึนไป 

   ๑,๐๐๐  
 
 

๔๐๐ 
๗๐๐ 

   ๑,๐๐๐ 

 

    ๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
        ก. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑ – ๕  แรงมา 
        ข. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๖ – ๒๕  แรงมา 
        ค. โดยใชเครื่องจักรขนาดตั้งแต  ๒๖  แรงมา 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

   ๑,๐๐๐ 

 

     ๕) การผลิตยาสูบ และมวนยาสูบ ๕๐๐  
     ๖) การขัด การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๕๐๐  
     ๗) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร ๕๐๐  
     ๘) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๕๐๐  
๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
    ๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
        ก. โดยใชเครื่องจักร 
        ข. ไมใชเครื่องจักร 

 
   ๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

    ๒) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ๕๐๐  
    ๓) การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแร  แกว  หรือโลหะทุกชนิด 

   ก. การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  โลหะและแกว 
            ตั้งแต  ๓  เตาข้ึนไป 
            ตั้งแต  ๒  เตา 
            ตั้งแต  ๑  เตา 

   ข. การหลอม  การตี การกลึง  ทองคํา เงินและนาค 
            ตั้งแต  ๓  โตะข้ึนไป 
            ตั้งแต  ๒  โตะข้ึนไป 
            ตั้งแต  ๑  โตะ 
        ค. การถลุงแร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
   ๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

   ๑,๐๐๐ 

 



-๕- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

    ๔) การเชื่อม  การตี  และการประสานดวยเครื่องจักร  หรือไฟฟา  หรือแกส 
         ก. ดวยเครื่องจักร 
         ข. ดวยไฟฟา 
         ค. ดวยแกส 

 
๗๐๐ 
๔๐๐ 
๓๐๐ 

 

     ๕) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ 
         โลหะอ่ืนใด 

๑,๐๐๐  

      ๖) การตัดโลหะโดยใชไฟฟา แกส หรือเครื่องจักร 
         ก. ดวยเครื่องจักร 
         ข. ดวยไฟฟา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

      ๗) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ๕๐๐  
      ๘) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๘๐๐  

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล   
    ๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต 
รถยนต เรือยนต เรือกล 
        ก. การตอ การประกอบ เครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต 
        ข. การซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต 
           - ซอมรถยนต  เครื่องยนต  เครื่องจักร 
           - ซอมรถจักรยานยนต 

 
 

๗๐๐ 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

    ๒) การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐  
    ๓) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
        ก. การผลิต 
        ข. การซอม 
        ค. การอัด 
           - มีเครื่องอัด  ๓  เครื่องข้ึนไป 
           - มีเครื่องอัด  ๒  เครื่อง 
           - มีเครื่องอัด  ๑  เครื่อง 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

     ๔) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐  
     ๕) การปะ  การเชื่อมยาง 
         ก. ยางรถยนต 
         ข. ยางรถจักรยานยนต 
         ค. ยางรถจักรยาน 

 
๕๐๐ 

      ๓๐๐ 
๑๐๐ 

 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   
    ๑) การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  

    ๒) การเลื่อยไม  และซอยไม 
        ก. โดยใชเครื่องจักร 
        ข. ไมใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
   ๕๐๐ 

 



-๖- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

    ๓) การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

    ๔) การประดิษฐไม หวาย หรืองา เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

    ๕) การอบไม    ๑,๐๐๐  

    ๖) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร    ๑,๐๐๐  

    ๗) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
        ก. ดวยเครื่องจักร 

        ข. ดวยมือ 

 
๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

    ๘) การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑,๐๐๐  

    ๙) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
        ก. ขายสง 
        ข. ขายปลีก   

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

๙. การประกอบกิจการบริการ   

    ๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด    ๒,๐๐๐  

    ๒) การประกอบกิจการโรงแรม 
        ก. คาเชาหองพักมากกวา  ๑,๐๐๐  บาท/คืน 
        ข. คาเชาหองพัก  ๓๐๐ – ๑,๐๐๐  บาท/คืน 

        ค. คาเชาหองพักนอยกวา  ๓๐๐  บาท/คืน 

 
   ๒,๐๐๐ 
   ๑,๕๐๐ 

   ๑,๐๐๐ 

 

     ๓) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

         ก. โรงภาพยนตร 
         ข. โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนตร 
         ค. ภาพยนตรเรฉายหรือมหรสพอ่ืนในทํานองเดียวกัน  ครั้งละ 

 

   ๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 

 

     ๔) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 
         หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

   ๑,๐๐๐  

     ๕) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน    ๑,๐๐๐  

     ๖) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ 
         ในทํานองเดียวกัน 

   ๑,๐๐๐  

     ๗) การประกอบกิจการแตงเล็บ การแคะหู  การลางตาซ่ึงอาจเปนอันตราย 
         ตอสุขภาพ 

๒๐๐  

     ๘) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม 
         ก. รานปรับอากาศ 
             - เกาอ้ีตัดผมมากกวา  ๕  ตัว 

             - เกาอ้ีตัดผมนอยกวา ๕  ตัว 
         ข. รานธรรมดา 
             - เกาอ้ีตัดผมมากกวา  ๕  ตัว 

             - เกาอ้ีตัดผมนอยกวา  ๕ ตัว    

 
 

๕๐๐ 

๓๐๐ 
  

๓๐๐ 

๒๐๐ 

 



-๗- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

     ๙) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง   
         โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุปรุงพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 

๑,๐๐๐  

๑๐. กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ   

      ๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือดาย 

ก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
         ก. ดวยเครื่องจักร 
         ข. ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 

 
   ๕๐๐ 
   ๓๐๐ 

 

 
 

      ๒) การสะสมปอ  ปาน ฝาย  หรือนุน    ๗๐๐  

      ๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร   ๕๐๐  

      ๔) การทอเสื่อ พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    ๕๐๐  

      ๕) การทอกระสอบดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

      ๖) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
          ก. เกิน  ๑๐  เครื่อง 
          ข. ตั้งแต  ๖ – ๑๐  เครื่อง 

 
   ๕๐๐ 
   ๓๐๐ 

 

      ๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
          ก. ๓  เครื่องข้ึนไป 

          ข. ๒  เครื่อง 
          ค. ๑  เครื่อง 

 
  ๕๐๐ 

  ๓๐๐ 
  ๒๐๐ 

 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหินทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

      ๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
          ก. โดยใชเครื่องจักร 

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 ๕๐๐ 

 ๓๐๐ 

 

      ๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร    ๑,๐๐๐  

      ๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
          ก. โดยใชเครื่องจักร 
          ข. ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

       ๔) การสะสม  การผสมซีเมนต หิน  ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
           ก. เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
           ข. ตั้งแต  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

           ค. ต่ํากวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   

 
    ๑,๕๐๐ 
    ๑,๐๐๐ 

  ๕๐๐ 

 

       ๕) การเจียระไนเพชร  พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

           ก. การเจียระไนเพชร  พลอย 
           ข. การเจียระไนหิน กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

๑,๐๐๐ 
   ๕๐๐ 

 

       ๖) การเลื่อย การตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ    ๕๐๐  

       ๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐  



-๘- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

       ๘) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว     ๗๐๐  

       ๙) การผลิตกระดาษทราย    ๕๐๐  

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

        ๑) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 

            ก. การทํา และบรรจุ 
            ข. การสะสมแกส 
                - รานขายปลีกตั้งแต ๑ – ๑๐ ถัง 

                - สถานท่ีบริการ  ๑๑ – ๕๐  ถัง 
                - คลังแกส ๕๑ ถังข้ึนไป 

 

๒,๐๐๐ 
 

   ๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

        ๒) การผลิต การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก    ๗๐๐  

        ๓) การพนสี 
            ก. การพนสีรถยนต 

            ข. การพนสีสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 

 
  ๕๐๐  

  ๓๐๐ 

 

        ๔) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี   ๕๐๐  

        ๕) การโม  การบด  ชัน   ๕๐๐  

        ๖) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร    ๕๐๐  

        ๗) การผลิต  การกลั่น  การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ   
            ปโตรเลียม  (การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 
            ก. คลังน้ํามัน 

            ข. ปมน้ํามัน 
            ค. สถานท่ีสะสมน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 
                - สะสมต่ํากวา     ๑๐๐               ลิตร 

                - สะสมตั้งแต      ๑๐๑ – ๕๐๐      ลิตร 
                - สะสมตั้งแต      ๕๐๑ – ๑,๐๐๐   ลิตร 
                - สะสมเกินกวา   ๑,๐๐๐             ลิตร 

 
 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

   ๒๐๐ 

   ๓๐๐ 
   ๕๐๐ 

    ๑,๐๐๐ 

 

        ๘) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด          
            เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

            ก. โดยใชเครื่องจักร  ๒  แรงมาข้ึนไป 
            ข. โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๒  แรงมา 
            ค. ไมใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
   ๕๐๐ 
   ๓๐๐ 

 

        ๙) การเคลือบ  การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุ 
            ท่ีคลายคลึง 

   ๕๐๐  

      ๑๐) การผลิต  การโม  บด  หลอม  หลอ พลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท    ๕๐๐  

      ๑๑) การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐  

      ๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง    ๗๐๐  



-๙- 

รายการ 
คาธรรมเนียม 
บาท (ตอป) 

หมายเหตุ 

      ๑๓) การทํา  เก็บ ขนสง  และคาดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   
            ในการผลิตดอกไมเพลิง 

            ก. การทําดอกไมเพลิง 
            ข. การเก็บ และคาดอกไมเพลิง 
                - ขายสง 

                - ขายปลีก 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

   ๗๐๐ 

   ๓๐๐ 

 

      ๑๔) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา    ๘๐๐  

      ๑๕) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 
            พาหะนําโรค 
            ก. การผลิต 

            ข. การสะสม 

 
 

๑,๐๐๐ 

   ๓๐๐ 

 

       ๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว    ๕๐๐  

       ๑๗) การผลิตน้ํากรด      ๗๐๐  

       ๑๘) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ 
             อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   ๒๐๐  

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ   

        ๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

            ก. ๓  แทนข้ึนไป 
            ข. ๒  แทน 
            ค. ๑  แทน 

 

๑,๐๐๐ 
   ๗๐๐ 
   ๕๐๐ 

 

         ๒) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  

         ๓) การพิมพแบบ  พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร    ๑๐๐  

         ๔) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  เหลือใช    ๓๐๐  

         ๕) การผลิต  การสะสมปุย 

             ก. ผลิตปุย 
             ข. สะสมปุย 
                 - เกิน     ๑,๐๐๐            กิโลกรัม 

                 - ตั้งแต   ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
                 - ต่ํากวา  ๕๐๐              กิโลกรัม 

 

  ๕๐๐ 
 

  ๓๐๐ 

  ๒๐๐  
  ๑๐๐ 

 

          ๖) การผลิตหลอดกาแฟ   ๗๐๐  

          ๗) การพิมพสี  ลวดลายผาและสิ่งอ่ืน   ๗๐๐  

          ๘) การผลิตยากันยุง ชนิดเผามีควัน   ๕๐๐  

          ๙) การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น    ๕๐๐  
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