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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  และนายอําเภอบางบัวทอง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้
ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตนิี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 



 หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธุ์   ๒๕๕๖ 
 

 

 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลพิมลราช  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ 

“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายความว่า  กิจการที่มีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ 
“กิจการที่เก่ียวเนื่องกัน”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิต

หลายขั้นตอน  โดยผลผลติที่ได้เป็นผลผลิตเดียวกัน 
“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต

หรือการให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมใน 

เขตตําบลพิมลราช 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลาน  หรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตสัตว์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
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 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจ้ียว  

ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์ เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง  

ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
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 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่ จําหน่ายอาหารและเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ   
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกล  โลหะอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักรสารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่   
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
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(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อยู่ ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทอต่าง ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ   
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ   
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเล่ียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพชื  หรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา   
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  พอสมควรตามความเห็นของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือ 
การก่อเหตุรําคาญของประชาชน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 
มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  
มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
เม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการนั้น  ๆ 
(๔) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

(๕) สถานประกอบกิจการต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร   
เรียบไม่ซึม  ไม่รั่ว  ระบายน้ําได้สะดวก  มีบ่อกําจัดไขมัน  มีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องป้องกันกล่ิน  ไอเสีย
ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือส่ิงอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงและต้อง
จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๗) สถานที่เล้ียงสัตว์ต้องมีที่ขัง  และมีบริเวณปล่อยสัตว์ที่กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้

สุขลักษณะ 
(๘) สถานที่ เ ก่ียว กับการตากหรือ ผ่ึง สินค้า  ต้องมีที่ สํ าหรับตากหรือผ่ึง สินค้าตามที่   

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) ต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ  ต้องรักษาเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้น  จักใช้เป็นอาหาร 
ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหะนําโรค 

(๑๐) ต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  และต้องรักษา 
ความสะอาดอยู่เสมอ 

(๑๑) ถ้าจะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน 

(๑๒) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลา 
อันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
และคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
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ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญตัิว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
ส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๕ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชกําหนด 
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ข้อ ๑๗ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามความในข้อ  ๑๕  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  จึงให้ออกใบอนุญาต  ตามแบบ  อภ.๒ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มา
รับใบอนุญาต  และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า
ซ่ึงกําหนดให้ควบคุม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ให้ใช้สําหรับกิจการค้าประเภท
เดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียวถ้ามีการประกอบกิจการค้าซ่ึงกําหนดให้ควบคุมหลายประเภท 
ในสถานที่และเวลาเดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  
ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช   

ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  อภ.๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถกูทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๒ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้แบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี   

วัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน  และคู่ฉบับ 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๓ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  อภ.๓ 

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธุ์   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม่ประสงค์จะประกอบ  
กิจการนั้นต่อไป  ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  อภ.๔ 

ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑ 
(๒) ใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๓ 
(๔) คําร้องขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  อภ.๔ 
ข้อ  ๒๖  ถ้าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  ซ่ึงกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้  ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๘ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง   
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓   
ข้อ  ๑๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๑ ผู้ ใด ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๑๕  วรรคสอง   มีความผิดตามมาตรา  ๗๖   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๐  วรรคสอง  หรือข้อ  ๒๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๖   
มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่ืนใดที่ได้ออกก่อน 
วันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 



 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธุ์   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๓๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ลําพอง  นามพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  

     ๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก  สตัว์ปีก  สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  

             ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  

                       ก. จํานวนไม่เกิน ๑๐ ตัว ๒๐๐ 
                       ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๕๐ ตัว ๕๐๐ 
                       ค. จํานวนต้ังแต่ ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
                       ง. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
             ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก  
                       ก. จํานวนไม่เกิน ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
                       ข. จํานวนต้ังแต่ ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 
                       ค. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐  ตัว ๘๐๐ 
                       ง. จํานวนต้ังแต่ ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
                       จ. จํานวนต้ังแต่ ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐  ตัว  ๑,๕๐๐ 
                       ฉ. จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
             ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า  
                       ก. จํานวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ 
                       ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
             ๑.๑.๔  สัตว์เลี้อยคลาน หรือแมลง ๑,๐๐๐ 
      ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
                       ก. จํานวนไม่เกิน ๕๐  ตัว ๕๐๐ 
                       ข. จํานวนต้ังแต่ ๕๐  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
      ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรอืธุรกิจอ่ืนใด  อันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  
ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ 

๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
      ๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ที่ยังไม่ได้ฟอก  
             ๒.๒.๑ การฟอกหนังสัตว์ ขนสตัว์  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
             ๒.๒.๒ การสะสมหนังสัตว์ ขนสตัว์ ที่ยังไมไ่ด้ฟอก ๔,๐๐๐ 
      ๒.๓ การสะสมสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๔,๐๐๐ 
      ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสตัว์ ๔,๐๐๐ 
      ๒.๕ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

๕,๐๐๐ 

      ๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๒.๗ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๒.๘ การสะสมหรือล้างคร่ัง ๔,๐๐๐ 
  
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

๓.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้าํด่ืม  
      ๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒ การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 

             ๓.๓.๑ การผลิต การหมัก ๓,๐๐๐ 
             ๓.๓.๒ การสะสม ๑,๐๐๐ 
      ๓.๔ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

      ๓.๕ การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

      ๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

  
 
 



   

 

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๗ การผลิตเส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๘ การผลิตแบะแซ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
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      ๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓,๐๐๐ 

      ๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลอืง เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
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      ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๐ การตาก การหมกั การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มกักะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๓.๒๕ การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงมา้ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง 

 

      ๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่างๆ   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๔.๓ การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําลี  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
 
 



   

 

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
      ๕.๑ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๓,๐๐๐ 
      ๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วย 
เครื่องจักร 

 

                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
  
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๕ การผลิตยาสูบ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ย   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 
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                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๕.๙ การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๓,๐๐๐ 
๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรอืแร่  
      ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๖.๒ การหลอม การหลอ่ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๖.๓ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิลหรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
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      ๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคม ีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ
ใน ๖.๑ 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรอืเครื่องกล  
      ๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์ 

 

                       ก. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
                       ข. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

๑,๐๐๐ 

                       ค. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

                       ง. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 

 

                       ก. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
                       ข. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

๑,๐๐๐ 

                       ค. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

                       ง. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
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      ๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอ่มหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 

                       ก. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
                       ข. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

๑,๐๐๐ 

                       ค. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

                       ง. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๗.๔ การล้าง การอัดฉีดรถยนต์  
                       ก. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
                       ข. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

๑,๐๐๐ 

                       ค. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

                       ง. สถานประกอบการท่ีมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  
                       ก. การผลิตแบตเตอรี่ ๕,๐๐๐ 
                       ข. การซอ่มแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 
                       ค. การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
      ๗.๖ การปะ การเช่ือมยาง  
                       ก. รถจักรยานยนต์  สามล้อเคร่ือง ๒๐๐ 
                       ข. รถยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๕๐๐ 
                       ค. การหล่อดอกยาง ๑,๐๐๐ 
      ๗.๗ การอัดผ้าเบรค ผ้าครัตช์ ๕๐๐ 
๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้  
      ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
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      ๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๔ การอบไม้  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
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ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  
             ๘.๘.๑ การเผาถา่น ๒,๐๐๐ 
             ๘.๘.๒ การสะสมถ่าน  
                       ก. ขายปลีก ๒๐๐ 
                       ข. ขายส่ง ๑,๐๐๐ 
๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
      ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๓,๐๐๐ 

      ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

                     ก. อาบ อบ นวด ๓,๐๐๐ 
                     ข. นวดแผนโบราณ นวดเพ่ือสุขภาพ ๕๐๐ 
      ๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๓,๐๐๐ 

      ๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน   
                       ก. จํานวนห้องไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
                       ข. จํานวนห้องต้ังแต่ ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง ๓,๐๐๐ 
                       ค. จํานวนห้องต้ังแต่ ๕๐ ห้องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
      ๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 

 

                       ก. จํานวนห้องพักไม่เกิน ๕ ห้อง ๒๐๐ 
                       ข. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๖ - ๑๐ ห้อง ๕๐๐ 
                       ค. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๑ - ๒๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
 
 



   

 

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ง. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
                       จ. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ห้อง ๓,๐๐๐ 
                       ฉ. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๐๑ ห้องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
      ๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
                       ก. จํานวนที่น่ังไม่เกิน ๒๕๐ ที่น่ัง ๑,๕๐๐ 
                       ข. จํานวนที่น่ังต้ังแต่ ๒๕๐ ที่น่ังขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

๒,๐๐๐ 

      ๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันเว้นแต่
เป็นการให้บริการใน (๙.๑) 

๒,๐๐๐ 

      ๙.๙ การจัดให้มีการเลน่สเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

๓,๐๐๐ 

      ๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

                       ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
                       ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
                       ค. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
                       ง. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๓,๐๐๐ 

      ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
                       ก. สวนสนุก ๕,๐๐๐ 
                       ข. ตู้เกม   ๑,๐๐๐ 
      ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
                       ก. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
                       ข. สนามกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐ 
      ๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 

๕,๐๐๐ 

      ๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๐๐๐ 
      ๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๑,๐๐๐ 
      ๙.๑๗ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุที่บ้าน ๑,๐๐๐ 
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๑๐. กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ  
      ๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ี
กระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 

 

             ๑๐.๑.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
             ๑๐.๑.๒ การทอผา้ด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป  
                       ก. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกไม่เกิน ๒๐ ก่ี  ๑,๐๐๐ 
                       ข. การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๒๐ ก่ี ๒,๐๐๐ 
      ๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๑,๐๐๐ 
      ๑๐.๓ การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป  
                       ก. เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ – ๑๐ เครื่อง ๕๐๐ 
                       ข. เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑ – ๕๐ เครื่อง ๑,๐๐๐ 
                       ค. เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๑ -๑๐๐ เครื่อง ๓,๐๐๐ 
                       ง. เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐๑ เครื่องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
      ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
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                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๐.๘ การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
๑๑. กิจการทีเ่ก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทีค่ลา้ยคลึง  
      ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
  
 
 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หนิ ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                       ก. จํานวน ๑-๕ ตัน ๑,๐๐๐ 
                       ข. จํานวน ๖-๑๐ ตัน ๒,๐๐๐ 
                       ค. จํานวน ๑๑ ตันขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
      ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 
ผ้าเบรค ผ้าครชั กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
๑๒. กิจการทีเ่ก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหนิ สารเคมี  
      ๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ หรือ
สารตัวทําละลาย 

 

             ๑๒.๑.๑ การผลิต การบรรจุ ๓,๐๐๐ 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

             ๑๒.๑.๒ การสะสม การขนส่ง ๑,๐๐๐ 
      ๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
             ๑๒.๒.๑ การผลิต การบรรจุ ๓,๐๐๐ 
             ๑๒.๒.๒ การสะสม การขนส่ง ๑,๐๐๐ 
      ๑๒.๓ การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรอืผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมต่างๆ  

 

             ๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 
             ๑๒.๓.๒ การสะสม   
                       ก. จํานวนไม่เกิน ๖๐๐ ลิตร ๕๐๐ 
                       ข. จํานวนต้ังแต่ ๖๐๑ -๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
                       ค. จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ -๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
                       ง. จํานวนต้ังแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
                       จ. จํานวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ -๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
                       ฉ. จํานวนต้ังแต่ ๕๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
              ๑๒.๓.๓ การขนส่ง ๓,๐๐๐ 
      ๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  
             ๑๒.๔.๑ การผลิต  ๕,๐๐๐ 
             ๑๒.๔.๒ การสะสม การขนส่ง ๒,๐๐๐ 
      ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๗.๑  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
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ฉบับละ (บาท) 

      ๑๒.๗ การโม่ การบดชัน  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๘ การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมส ี  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์  
                       ก. การผลิต ฟิล์มรูปถ่าย ฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐๐ 
                       ข. การล้าง ฟิล์มรูปถ่าย ฟิล์มภาพยนตร์ ๑,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 

 

                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

      ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมดัีบเพลิง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสง่ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

 

             ๑๒.๑๔.๑ การผลติ ๕,๐๐๐ 
             ๑๒.๑๔.๒ การสะสม การขนส่ง ๒,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๕ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะ
นําโรค 

 

             ๑๒.๑๖.๑ การผลติ การบรรจุ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

  
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
             ๑๒.๑๖.๒ การสะสม การขนส่ง ๑,๐๐๐ 
      ๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว  
             ๑๒.๑๗.๑ การผลติ การบรรจุกาว  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
             ๑๒.๑๗.๒ การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 
๑๓. กิจการอ่ืน ๆ   
      ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
                       ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๓.๒ การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

             ๑๓.๒.๑ การผลิต  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
             ๑๓.๒.๒ การซ่อม ๑,๐๐๐ 
      ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทยีนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
 
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร  
             ๑๓.๔.๑ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว ๑,๕๐๐ 
             ๑๓.๔.๒ การถ่ายเอกสาร ๕๐๐ 
      ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรอืสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  
                       ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
                       ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
                       ค. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑ – ๑๕๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
                       ง. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๕๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐ 
                       จ. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
      ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
                       ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
                       ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
                       ค. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑ – ๑๕๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
                       ง. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๕๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐ 
                       จ. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
      ๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

  
 



   

 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
ฉบับละ (บาท) 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๓.๙ การก่อสร้าง  
                       ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
                       ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
                       ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๕๐ แรงมา้แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 

๕,๐๐๐ 

                       ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๑๐๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า 

๗,๐๐๐ 

                       จ. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันต้ังแต่ ๒๐๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ 
      ๑๓.๑๐ กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
             ๑๓.๑๐.๑ ท่าเทียบเรือประมง ๕,๐๐๐ 
             ๑๓.๑๐.๒ สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แบบ อภ.๑ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
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โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................. 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และหลักฐานที่

แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑.......................................................................................... 
๓.๒.......................................................................................... 
๓.๓......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (...................................................) 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

เลขที่รับ ............./............... 



   

 

แบบ อภ.๒ 
 

 
 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

เล่มที.่............เลขที.่................ปี................... 
อนุญาตให ้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ ................................................................อายุ...............ปี 

สัญชาติ.......……......เลขประจําตัวประชาชนเลขที.่.........………….………………..…............................................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.......... …...................ถนน.................………..…......... 
หมู่ที.่...........ตําบล/แขวง.....................…….…..................อําเภอ/เขต..........…............................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท.์.............………........................โทรสาร............................................ 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..............................................................… 
ลําดับที่...........................ค่าธรรมเนียม......…………………..…....บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.................…….......
เลขที.่...................…….. ลงวันที่....................เดือน...........................……….........พ.ศ...................... โดยใช้ช่ือ 
สถานประกอบการว่า ............................................................. พ้ืนที่ประกอบการ..................... ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร ................................................. แรงม้า จํานวนคนงาน ........................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี
....................................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย............………….............ถนน.............………….................... 
ตําบล............................................อําเภอ....................……………..........จังหวัด...............…............................. 
โทรศัพท.์..............................................โทรสาร......................................................  

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ 
   (๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควรพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๓) ........................................................................................................................ 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ.................. 
 

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.............................พ.ศ...................... 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
       (...........................................................)  

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

คําเตือน  ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 



   

 

แบบ อภ.๓ 
 
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่............................................... 

วันที่...…..........เดือน................……..................พ.ศ........…..…… 
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ..…….........ปี สัญชาติ.......……......... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย......................……….............ถนน.........……...…......... 
ตําบล/แขวง.........................…...............อําเภอ/เขต...................………................จังหวัด.............…...…....... 
โทรศัพท.์.................................................. 
 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า.......................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ........................ตารางเมตร กําลังเคร่ืองจักร......……..........จํานวนคนงาน....…………....คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย............…….......................ถนน.........……......…............ 
ตําบล..................................………......อําเภอ.............................................จังหวัด..........…...............…........... 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................. 
 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และหลักฐานที่

แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔) ........................................................................................................................ 
 
 

ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
      (.....................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เลขที่รับ ............./............... 



   

 

แบบ อภ.๔ 
คําร้องขออนญุาตต่างๆ 

 
เขียนที่........................................................ 

วันที่......................เดือน.....................................พ.ศ........................... 
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ........................

อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 

ขอย่ืนคําขอร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.............. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้ขออนุญาต 
        (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 


