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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหอมศีลโดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีลและนายอําเภอบางปะกง  
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีลตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีลแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตําบลหอมศีล  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๓   
ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต  

ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ข้างเคียงนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความร้อน   
ความสั่นสะเทือน  รังสี  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  ฯลฯ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการ 
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ 
การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหอมศีล  ดังนี้ 
(๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
 (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
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 (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด   
 (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์   
 (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
 (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์   
 (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   
 (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช   

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์   
 (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
(๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  

น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
 (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า   

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  หรือ
พืชอย่างอื่น 

 (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  
ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

 (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
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 (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้   
วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

 (๓.๗)  การผลิต  บะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
 (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
 (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์  เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
 (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
 (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุราเบียร์  ไวน์  น้ําส้มสายชู  

ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
 (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
 (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
 (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
 (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   
 (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   
 (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น   
 (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   
 (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
(๔)  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์  ทําความสะอาด   
 (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   
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 (๔.๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมท้ังสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย   

 (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จาสําลี 
 (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป   
 (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 
(๕)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
 (๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   
 (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   
 (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   
 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   
 (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
 (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย   
 (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช   
 (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
(๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะ

หรือแร่   
 (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
 (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือ

ก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
 (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ 

อื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
 (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   



 หน้า   ๑๐๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
(๗)  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
 (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
 (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
 (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย   
 (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   
 (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี   
 (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
 (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   
 (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ 

ยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
(๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
 (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ   
 (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๘.๓)  การผลิตพ่นทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  

หวาย  ชานอ้อย   
 (๘.๔)  การอบไม้   
 (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   
 (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ   
 (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
 (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
(๙)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 



 หน้า   ๑๐๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
 (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
 (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
 (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
 (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   
 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   
 (๙ .๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อ ยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   
 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก   
 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   
 (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟหรือสิ่งแวดล้อม   
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 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์   
 (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   
 (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   
 (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   
 (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว   

(๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
 (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์   
 (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ   
 (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   
 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
 (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
 (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
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 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   
 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   
 (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
(๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   
 (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย   
 (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   
 (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
 (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก   
 (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   
 (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน   
 (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   
 (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง   
 (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง   
 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   
 (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
 (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ 
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 (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า   
 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
 (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่   
 (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวธิีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   
 (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   
 (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร   
 (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค   
 (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   
 (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ  ๖  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไว้ในข้อ  ๕  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีลในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่ 
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๗  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  
ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหอมศีลกําหนด 

ข้อ  ๘  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน 
ตามความในข้อ  ๗  และการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  กอ.  ๒   
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ข้อ  ๙  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไข   
อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม  
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

  (๒)  ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่ร่ัว
ระบายน้ําได้สะดวก   

  (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง   

  (๔)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
  (๕)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  
ไขมัน  ให้ถูกต้องหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้าเคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความกระเทือน  
ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าว 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็น 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค   

  (๗)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ   
  (๘)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ   
  (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน

สถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
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  (๑๐)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ   
  (๑๑)  สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   
  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหอมศีล 

ข้อ  ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้จะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค 

  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไม่ให้เป็น 
ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ   

  (๓)  ถ้าจะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้ รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน   

  (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ 
ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว   

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหอมศีล 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้   
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  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ังและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือ
ยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

ข้อ  ๑๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข  โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน   

ข้อ  ๑๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า   
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอื่นให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ  ๑๗  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 

ข้อ  ๑๘  การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓   
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ 
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   
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ข้อ  ๑๙  เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําร้องบอกเลิก
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔   

ข้อ  ๒๐  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   
ข้อ  ๒๒  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้   
  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชาํรุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบ   
ข้อ  ๒๔  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้   
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๑   
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๒   
  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๓   
  (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔   



 หน้า   ๑๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน้ัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ  ๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๒๑  หรือข้อ  ๒๓  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๓๐  ผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๔   
มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๓๑  บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออก 
ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ  ๓๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานําจออกระเบียบ  ข้อบัญญัติหรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาย  ชมย้ิม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหอมศีล 



แบบ   กอ.  ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ......../........... 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..    

       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   

 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................  

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.............................................  จังหวัด......................................................  

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................................... 

................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีลโดยใชชื่อสถานประกอบการวา

......................................................... ตั้งอยู ณ เลขท่ี.........หมูท่ี.......ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท.....................................  โทรสาร ............................................. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี) 

      สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี) 

  

 

 

 

  

      ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 

                                                 (ลงชื่อ)...................................ผูขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 
 



 

 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

 

 (   )  ครบ   

 (   )  ไมครบ คือ 

  (๑)................................. 

  (๒)................................. 

  (๓)................................. 

      (ลงชื่อ)............................................... 

                 (..............................................) 

                ตําแหนง.......................................................... 



 

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 

      (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

                 (............................................) 

            ตําแหนง........................................................ 

วันท่ี......../............./.......... 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 

      (ลงชื่อ)...................................................... 

                 (............................................) 

                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

วันท่ี......../............./.......... 

 

 

 

 



 

 

 
                                                       คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

                                                                                 (ลงชื่อ)....................................................... 

                                                                                         (..........................................) 

                                                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

                                                                                        วันท่ี........./............/.............. 



 

 
 

 

 

                                                        ใบอนุญาต                                                แบบ  กอ.  ๒ 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 อนุญาตให........................................................................อายุ...............................ป สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขท่ี........................  หมูท่ี....................................ถนน.................................ตําบล............................................ 
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท................................................... 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................ 
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.................................................................................................................................  
ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี.......................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท (.....................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.........................พ.ศ.................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(๓.๑).......................................................................... 
(๓.๒).......................................................................... 

   ออกให  ณ  วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ......................................... 
   ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วนัท่ี................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

   
              (ลงชื่อ)...................................          (ลงชื่อ)........................................... 
                 (.......................................)        (..........................................) 
      รองปลัด  อบต.หอมศีลรักษาราชการแทน        นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 
           ผูอํานวยการกองคลังผูรับเงิน 
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต  
               หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
  ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐  

(มีตอดานหลัง) 



 

(ดานหลัง) 
รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 



 

แบบ  กอ.  ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ............../.................     เขียนท่ี............................................................   

       วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

 ขาพเจา..........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ........ .............................  

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................................  จังหวัด................................................  

โทรศัพท...................................................................... โทรสาร.............................................  

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประเภท......................................................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล   

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................ตั้ง ณ เลขท่ี......หมูท่ี.....ตําบลหอมศีล 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................................... 

   

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว คือ 
  ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม   
  ๓).....................................................................................................................................................   
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

       (ลงชื่อ)....................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                        (....................................) 

 

 

 

 

 



 

(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

 (   )  ครบ   

 (   )  ไมครบ คือ 

  (๑)................................. 

  (๒)................................. 

  (๓)................................. 

      (ลงชื่อ)............................................... 

                 (..............................................) 

                ตําแหนง.......................................................... 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 

.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

      (ลงชื่อ)...................................................... 

                 (............................................) 

                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

วันท่ี......../............./.......... 

                                                       คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                                                                 (ลงชื่อ)....................................................... 

                                                                                         (..........................................) 

                                                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

                                                                                        วันท่ี........./............/.............. 



 

 
แบบ  กอ.  ๔ 

แบบคําขออนุญาตตางๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ......../.................     เขียนท่ี............................................................   

      วันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 

 ขาพเจา.......................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................   

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... ..  

ตําบล........................................./อําเภอ...........................  จังหวัด......................................................................

หมายเลขโทรศัพท.........................................โทรสาร............................................  

ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท .................................................................................................... 

ตั้งอยูบานเลขท่ี...............................................หมูท่ี.................ตําบลหอมศีล  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

โทรศัพท...............................โทรสาร................................................. 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการ 

เก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ 

  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

   

๒)...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
      

  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)......................................ผูขออนุญาต 

 

                 (.....................................) 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
     การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง 
          ก. ตั้งแต  ๑๐ – ๒๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตวัข้ึนไป 
     การเลี้ยงสุกร 
          ก. ตั้งแต  ๑๐ – ๒๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตวัข้ึนไป 
      การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก 
          ก. ตั้งแต  ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต  ๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 
     การเลี้ยงจระเข 
          ก. ตั้งแต  ๑ - ๑๐ ตวั 
          ข. ตั้งแต  ๑๑ ตัวข้ึนไป 
     การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๕ ไร 
          ข. มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร 
          ค. มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐ ไรข้ึนไป 
      การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ  
          ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตัวข้ึนไป 
          ข. ตั้งแต  ๑๐๑ ตวัข้ึนไป 
      การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕  ตารางเมตร 
          ข. มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๕ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐ ตารางเมตร 
          ค. มีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
      การเลี้ยงสัตวบก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ นอกจากท่ีบัญญัติไวใน 
      เบื้องตนเพ่ือการคา 
 

 
 
 

๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 



ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 

(๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
          ก. ตั้งแต  ๑๐ – ๒๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต  ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตวัข้ึนไป 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย การขายในตลาดและ 
การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
      ข. โดยใชเครื่องจักร 
(๒) การฟองหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
(๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  
หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา
อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไต ปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือ บริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒ 



ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 

(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถาน
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๗) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว (นมขน) 
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
      ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓ 



ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 

(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
          ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมา 
(๑๘) การผลิตผลชูรส 
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
(๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ แรงมา 
          ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหาร 
          ก. ใชเครื่องจักร ๑ – ๕ แรงมา 
          ข. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๒๗) การสะสมอาหาร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ  
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป  
      

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔ 
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(บาท) 

 

(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๕  แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๕ - ๓๐  แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๓๐  แรงมาข้ึนไป 
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
          ก. การลาง การอบ และการรม 
          ข. การสะสมยางดิบ 
              - ต่ํากวา  ๒,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
              - ตั้งแต  ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน 
              - ตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป 
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๐ – ๒๐  แรงมา 
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๒๑  แรงมาข้ึนไป 
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๐ แรงมา 
(๕) การผลิตยาสูบ  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
 
 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

๕ 
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(๗) การผลิต การสะสมปุย 
          ก. การผลิต 
              - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕ – ๑๐ แรงมา 
              - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
          ข. การสะสมปุย  ๒๐  ตันข้ึนไป 
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
          ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๖ (๑) 
          ก. ประเภทครัวเรือน 
          ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใด ๖ (๑) 
          ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป 
(๖) การทําเหมือนแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ  
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาว 
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 
 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๖ 
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(๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
          ก. การผลิต 
          ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
          ก. รถจักรยานยนต 
          ข. รถยนต 
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม 
ดวยเครื่องจักร 
          ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕ – ๑๐ แรงมา 
          ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
(๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน การทาสาร 
เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิตธูป   ดวยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
          ก. สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา 
          ข. สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ – ๕  แรงมา 
          ค. สถานท่ีผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ  
(๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร เวนแตเปน 
การใหบริการใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. ไมเกิน  ๒๐  หอง 
          ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐  หอง 
          ค. ตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗ 
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(๕) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา หองแบงเชา   
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. ไมเกิน  ๑๐  หอง 
          ข. ตั้งแต  ๑๑  หอง  แตไมเกิน  ๓๐  หอง 
          ค. ตั้งแต  ๓๑  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง 
          ง. ตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ
การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน
การใหบริการใน ๙ (๑) 
(๙) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแต 
การใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  ตูเพลง 
          ก. ตูเกม  ตูเพลง  ไมเกิน  ๕  เครื่อง 
          ข. ตูเกม  ตูเพลง  เกิน ๕  เครื่อง 
          ค. สวนสนุก 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 
หรือสิ่งแวดลอม 
(๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
(๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(1) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก

ตั้งแต ๕  ก่ีข้ึนไป 
          ก. ตั้งแต  ๕ – ๑๐ ก่ี 
          ข. ตั้งแต  ๑๐  ก่ีข้ึนไป 
(๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน       
 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๘ 
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(บาท) 

 

(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๓  แรงมา 
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๓  แรงมาข้ึนไป 
(๘) การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
          ก. การสะสม  ซีเมนต  หิน  ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน (ไมเกิน ๕ ตัน) 
          ข. การผสม  ซีเมนต  หิน  ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน (เกินกวา ๕ ตันข้ึนไป) 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  
(๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก  
ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา  เปนตน 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
 

๓๐๐ 
๖๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 
สารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
          ก. การผลิต  การบรรจุกาซ 
          ข. การสะสม  การขนสงกาซ 
 
 

 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๙ 



ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตรา 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 

(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ  
          ก. การผลิต  การกลั่น  น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  
          ข. การสะสม  การขนสง 
              - ปริมาณจํานวนไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร 
              - ปริมาณจํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ลิตรข้ึนไป 
(๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
          ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 
          ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒  แรงมาข้ึนไป 
(๗) การโม  การบดชัน 
          ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
          ก. ใชเครื่องจักร ๕ แรงมาลงมา 
          ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
(๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
          ก. การผลิต 
          ข. การลาง 
(๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
          ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง 
          ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๓ – ๕ เครื่อง 
          ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
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(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
          ก. การผลิต  การบรรจุ 
          ข. การสะสม 
          ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
          ก. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา 
          ข. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๒ – ๕ แรงมา 
          ค. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป 
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟา 
          ก. การผลิต 
          ข. การซอม 
(๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙) การกอสราง 
          ก. มีคนงานต่ํากวา  ๓๐  คน 
          ข. มีคนงานตั้งแต  ๓๐  คนข้ึนไป 
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๑ 


