
หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 

เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  ประกอบ  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอเมืองพะเยา   

จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  เรื่อง  ควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลแมนาเรือ  นับแตวันถัดจากวันท่ี

ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  หรือพนักงาน  

เจาหนาที่  ท่ีไดรับการแตงตัง้จากนายกองคการบริหารสวนตาํบลแมนาเรือใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง  ใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแมนาเรือ 

  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

  (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

  (๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๔)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ

การฆาบริโภคในครัวเรือน 



หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๕)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

  (๖)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๗)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

  (๘)  การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (๙)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

  (๑๐)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

  (๑๑)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๒)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  การเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๓)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๔)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  การทอด  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

  (๑๕)  การเคี่ยวน้ํามนัหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๖)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

  (๑๗)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๘)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑๙)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๐)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนภายในครอบครัว 



หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๒๑)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

  (๒๒)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

  (๒๓)  การคั่ว  บด  กาแฟ 

  (๒๔)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

  (๒๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  ยกเวนการผลิตโดยกลุมภายในหมูบาน/ชุมชน 

  (๒๖)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๗)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  ยกเวนการผลิต 

โดยกลุมสงเสริมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 

  (๒๘)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๒๙)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓๐)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

  (๓๑)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

  (๓๒)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

  (๓๓)  การผลิต  การโม  การลด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

  (๓๔)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

  (๓๕)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๓๖)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๓๗)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๓๘)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 

  (๓๙)  การลาง  การอบ  การรม   

  (๔๐)  การสะสมยางดิบ  ยกเวนเจาของสวนยาง 



หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๔๑)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

  (๔๒)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

  (๔๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

  (๔๔)  การผลิต  การสะสมปุย  (เคมี) 

  (๔๕)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

  (๔๖)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๔๗)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

  (๔๘)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในลําดับ  ๔๗ 

  (๔๙)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ   

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการในลําดับ  ๔๗ 

  (๕๐)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  โลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการในลําดับ  ๔๗ 

  (๕๑)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือ  วิธีอื่นใดยกเวนกิจการ 

ในลําดับ  ๔๗ 

  (๕๒)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

  (๕๓)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๕๔)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

  (๕๕)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

  (๕๖)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

  (๕๗)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 



หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๕๘)  การปะ  การเช่ือมยาง 

  (๕๙)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

  (๖๐)  การผลิตไมขีดไฟ 

  (๖๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๖๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสารเคลือบ

เงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

  (๖๓)  การอบไม 

  (๖๔)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

  (๖๕)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

  (๖๖)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

  (๖๗)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๖๘)  การประกอบกิจการสปา  เพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๖๙)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๗๐)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

  (๗๑)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๗๒)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๗๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

  (๗๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๗๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๗๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๗๗)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๗๘)  การประกอบกิจการ  ใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๗๙)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

  (๘๐)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

  (๘๑)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๘๒)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น 

  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๘๓)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป  ยกเวนกลุมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 

  (๘๔)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

  (๘๕)  การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 

  (๘๖)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๘๗)  การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป  ยกเวนกลุมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 

  (๘๘)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

  (๘๙)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

  (๙๐)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๙๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๙๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดินดวยเครื่องจักร 

  (๙๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 



หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๙๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๙๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ยกเวนกลุมอาชีพ

หมูบาน/ชุมชน 

  (๙๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

  (๙๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

  (๙๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

  (๙๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๐๐) การผลิตกระดาษทราย 

  (๑๐๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

  (๑๐๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

  (๑๐๓) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซหรือแกส 

  (๑๐๔) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

  (๑๐๕) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

  (๑๐๖) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๕๓ 

  (๑๐๗) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๐๘) การโม  การบดอัด 

  (๑๐๙) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

  (๑๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

  (๑๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 



หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

  (๑๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง  ดินปน  หรือวัตถุที่ใชเพ่ือทําหรือเพ่ือการระเบิด 

  (๑๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือกําจัดพาหะ

นําโรค  หรือสารกําจัดวัชพืช 

  (๑๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  กิจการอื่น ๆ 

  (๑๑๘)  การพิมพหนังสือ  หรือ  ส่ิงพิมพอื่น  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๑๑๙)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

  (๑๒๐)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒๑)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

  (๑๒๒)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

  (๑๒๓)  การประกอบกิจการโกดังสินคา  ยกเวนการประกอบกิจการโกดังสินคาทาง

การเกษตร  ไดแก  กระเทียม  หอมแดง  ขาว  ขาวโพด  ฯลฯ 

  (๑๒๔)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

  (๑๒๕)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

  (๑๒๖)  การกอสราง  ยกเวนที่อยูอาศัย 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตามประเภท 

ที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครก  จะตองไมทําให 

เปนที่เดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

  (๒)  เมื่อเจาพนักงานเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน   

เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือส่ิงใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ

แกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ี 

  (๓)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ 

  (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานที่ใหสะอาด

มิใหสกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๕)  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  (๖)  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการ 

จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๗)  จะตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองนําหลักฐาน  ดังตอไปนี้

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิได

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของ

เจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได 



หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕)  หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดาํเนนิการออกใบอนญุาต  หรือมีหนังสือ  แจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการคา  ตามขอ  ๗  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต

วันท่ีไดรับคําขอตามขอ  ๙  และหลักฐานตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและ 

เหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามท่ีไดขยายเวลา 

ไวแลวนั้น  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือเทานั้น 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคานั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนด  ภายในกําหนด

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๔ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตอง

ชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ในวันท่ี

มารับใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 



หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  นั้น 

ขอ ๑๗ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกจิการคาใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้   

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุง 

ใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุด  วาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน/ 

ที่ทํางานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการท่ี 

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตนิี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมบัต ิ สมศักดิ ์

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมนาเรือ 



แบบ  กอ.  ๑ 

 

เลขท่ีรับ............../...............                                                                     เลขท่ี................... 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   เขียนท่ี......................................................... 

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ......................ป  สัญชาต.ิ.......................... 

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

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

โทรศัพท.......................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท....................................  

.................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ   

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา....................................................................................  ตัง้อยู  ณ  เลขท่ี

..................หมูท่ี.......................ตําบล............................................อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  โทรศัพท

.................................... พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ของสถานประกอบการ  (ถามี) 

  ๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโครงงาน  ของสถานประกอบการ  (ถามี) 

  ๕. ................................................................................................................................................... 

  ๖.  …………….................................................................................................................................... 

  ๗.  ................................................................................................................................................... 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  ขอบัญญัติ   

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือกําหนดไวทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 



แบบ  กอ.  ๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

        เลมท่ี...................เลขท่ี..................ป................... 

 อนุญาตให..................................................................อายุ...................ปสัญชาติ................................. 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................... 

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

ขอ  ๑.  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท

......................................................................  คาธรรมเนียม..........................บาท  ใบเสรจ็รับเงินเลมท่ี

..................เลขท่ี............................ลงวันท่ี.............เดือน........................พ.ศ  ................. 

โดยใชชื่อกิจการวา................................................................................................................................. 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี...............ตําบล........................อําเภอ......................  จังหวัด

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

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

 ขอท่ี  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  วาดวยควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

  (๒)  ……………………………………………………..    

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ................... 

 

      ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................. 

 

 

     ลงชื่อ................................................... 

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

  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 

 



แบบ  กอ.๓ 

 

เลขท่ีรับ............/............ เลขท่ี................ 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี................................................................. 

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

 

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

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

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

จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................................................................... 

 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................  
.......................................................................................................ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................................................................................. 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี...............ตําบล.........................อําเภอ  ....................  จังหวัด  ........................... 

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

 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. ใบเสร็จรับเงินคา................................................................................................................. 

  ๓. ............................................................................................................................................... 
 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,  ขอบัญญัติ   
หรือ  เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือกําหนดไวทุกประการ 

 

 

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

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

 



แบบ  กอ.  ๔ 

 

เลขท่ีรับ.............../................ เลขท่ี........................ 

คําขออนุญาตการตางๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี........................................................................ 

  วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ............................ 
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โทรศัพท................................................................ 
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ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี............ตําบล...............................อําเภอ  ....................  จงัหวัด  ........................... 

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

 

ขอยื่นคําขอตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

................................................................................................................................................................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 
เรื่อง  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

 ๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   
๑ การเลี้ยงสัตวบก  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร 

 จํานวน  ๒๐  ตวัข้ึนไป  ตัวละ   
 

๒๐   
 

- 
 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก   

     ๑.๑  จํานวนตั้งแต  ๓๐๐  ตวัข้ึนไป   ๒๐๐ - 
  ๑.๒  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๔๐๐ - 

   ๑.๓  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
 การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง ๓๐๐ - 
๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  ตัวละ ๓๐ - 
๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๕๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
๔ การฆาสัตว  (โรงฆาสัตว)  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเร

ขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ๔.๑  โค  ตัวละ   
  ๔.๒  กระบือ  ตัวละ   
  ๔.๓  สุกร  ตัวละ   
  ๔.๔  แพะ  แกะ  ตัวละ 

 
 

๑๒ 
๑๕ 
๑๐ 
๔ 

 
 
- 
- 
- 
- 

๕ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก ๑,๐๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๑,๐๐๐ - 
๘ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๑,๐๐๐ - 
 

 
๙ การสะสมหรือการลางครั่ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๑๐ การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ - 
๑๑ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไต

ปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๑๒ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๓ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๑๔ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  การทอด  หรือวิธีอ่ืนใดในการ
ผลิตอาหารสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๑๕ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

๑๖ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย ๕๐๐ - 

๑๗ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ  ภาชนะอ่ืนใด ๑,๐๐๐ - 

๑๘ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  ๕๐๐  

- 

๑๙ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ตางๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๕๐๐ - 

๒๐ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนภายในครอบครัว ๑,๐๐๐ - 

๒๑ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ - 

๒๒ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๒,๐๐๐ - 

๒๓ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 

๒๔ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๒๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
ยกเวนการผลิตโดยกลุมภายในหมูบาน/ชุมชน 

๑,๕๐๐ - 

๒๖ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๗ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ   
ยกเวนการผลิตโดยกลุมสงเสริมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 

๕๐๐ - 

๒๘ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ๒๘.๑  กิจการขนาดเล็ก 
  ๒๘.๒  กิจการขนาดใหญ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

๒๙ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๑,๐๐๐ - 

๓๐ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ - 

 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๓๑ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  ๓๑.๑  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน  ๒  แรงมา 
  ๓๑.๒  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ  ๓  -  ๒๐  แรงมา 
  ๓๑.๓  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ  ๒๑  -  ๑๐๐  แรงมา 
  ๓๑.๔  ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ  ๑๐๑  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 

๓๒ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา  
ข้ึนไป 

๕๐๐ - 

 ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

๓๓ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ - 
๓๔ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง  ๆ   
๑,๕๐๐ - 

๓๕ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๕๐๐ - 
๓๖ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ - 
๓๗ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ   ๑,๕๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
๓๘ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวบพืชผลน้ํามัน   ๑,๕๐๐ - 
๓๙ การลาง  การอบ  การรม   ๒,๐๐๐ - 
๔๐ การสะสมยางดิบ  ยกเวนเจาของสวนยาง   

  ๔๐.๑  สะสมตั้งแต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป   
  ๔๐.๒  สะสมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

๔๑ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานอง
เดียวกันดวย  เครื่องจักร 

๑,๕๐๐ - 

๔๒ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
  ๔๒.๑  เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
  ๔๒.๒  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๕  แรงมา 
  ๔๒.๓  เครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

๔๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๒๐๐ - 
๔๔ การผลิต  การสะสมปุย(เคมี) 

  ๔๔.๑  การผลิต 
  ๔๔.๒  การสะสม 
  ๔๔.๒.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ๔๔.๒.๒  พ้ืนท่ี  ๑๐๑  –  ๒๐๐  ตารางเมตร 
  ๔๔.๒.๓  พ้ืนท่ี  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
 
- 
- 
- 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
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๔๕ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ - 

๔๖ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๓,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๔๗ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ
เครื่องใชตางๆ   

๒,๐๐๐  

๔๘ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน
ลําดับท่ี  ๔๗ 

๒,๐๐๐ - 

๔๙ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน
ลําดับท่ี  ๔๗ 
  ๔๙.๑  การกลึง  อัด  เจาะ  รีดโลหะ 
  ๔๙.๑.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตร 
ข้ึนไป 
  ๔๙.๑.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
  ๔๙.๒  การตี  ตัด  เชื่อม  ประสานโลหะ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

- 

๕๐ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  ลําดับท่ี  ๔๗ 

๓,๐๐๐ - 

๕๑ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการในลําดับท่ี  ๔๗ 

๒,๐๐๐ - 

๕๒ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๕,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๕๓ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน
สนิมยานยนต 
  ๕๓.๑  การตอ  ประกอบยานยนต 
  ๕๓.๒  การเคาะ  ปะผ ุ พนสี  พนสารกันสนิมรถยนต 
  ๕๓.๓  การเคาะ  ปะผ ุ พนสี  พนสารกันสนิมยานยนตอ่ืน  ๆ   

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

๕๔ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  ๕๔.๑  การตั้งศูนยถวงลอ 
  ๕๔.๒  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ 
  ๕๔.๓  การซอม  การปรับแตงอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยาน
ยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

- 

- 

- 
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๕๕ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมี
ไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
  ๕๕.๑  กิจการท่ีเจาของประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง 
  ๕๕.๑.๑  จักรยานยนต 
  ๕๕.๑.๒  รถยนต 
  ๕๕.๒  กิจการท่ีเจาของประกอบการคนเดียว  ไมมีลูกจาง 

 
 
 

         ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 
 
 
 
- 
- 
- 

๕๖ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ - 
๕๗ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ - 
๕๘ การปะ  การเชื่อมยาง 

  ๕๘.๑  รถยนต 
  ๕๘.๒  รถจักรยานยนต 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

๕๙ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑,๕๐๐ - 
 ๘.  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

๖๐ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๑ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทํา

ค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  

  ๖๑.๑  โรงงาน  โรงเลื่อย ๕,๐๐๐ - 
  ๖๑.๒  กิจการขนาดครัวเรือน ๑๐๐ - 

๖๒ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การ
ทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

๑,๐๐๐ - 

๖๓ การอบไม ๑,๐๐๐ - 
๖๔ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๖๕ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๑,๐๐๐ - 
๖๗ การเผาถานหรือการสะสมถาน ๕๐๐ - 

 ๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
๖๘ การประกอบกิจการสปา  เพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๒,๐๐๐ - 

๖๙ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด ๒,๐๐๐ - 
๗๐ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๒,๐๐๐ - 
๗๑ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๗๒ การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 
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๗๓ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  ๗๓.๑  ขนาดไมเกิน  ๑๐  หอง 
  ๗๓.๒  ขนาด  ๑๑  –  ๒๐  หอง 
  ๗๓.๓  ขนาด  ๒๑  –  ๗๐  หอง 
  ๗๓.๔  ขนาด  ๗๑  –  ๑๕๐  หอง 
  ๗๓.๕  ขนาด  ๑๕๑  หองข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

       ๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

๗๔ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  ๗๔.๑  จํานวนไมเกิน  ๑๐  หอง 
  ๗๔.๒  จํานวน  ๑๑  –  ๒๐  หอง 
  ๗๔.๓  จํานวน  ๒๑  –  ๕๐  หองข้ึนไป 
  ๗๔.๔  จํานวน  ๕๑  หองข้ึนไป   

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 

๗๕ การประกอบกิจการมหรสพ ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๗๗ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๗๘ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๑,๐๐๐ - 
๘๐ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ - 

๘๒ การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๘๓ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป  ยกเวนกลุมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 

๑,๐๐๐ - 

๘๔ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๑,๐๐๐ - 
๘๕ การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๘๖ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๘๗ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

ยกเวนกลุมอาชีพหมูบาน/ชุมชน 
  ๑,๐๐๐ - 

๘๘ การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ   ๑,๐๐๐ - 
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๘๙ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   ๕๐๐ - 
๙๐ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ   ๑,๐๐๐ - 

 ๑๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

  

๙๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา ๑,๐๐๐ - 
๙๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดิน

ดวยเครื่องจักร 
  ๙๒.๑  การระเบิด 
  ๙๒.๒  การโม  การปนหิน 

 
๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
- 
- 

๙๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ๙๓.๑  โดยใชเครื่องจักร 
  ๙๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

๙๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ - 
๙๕   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ยกเวนกลุมอาชีพในหมูบาน/ชุมชน 
๑,๐๐๐ - 

๙๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ   ๑,๕๐๐ - 
๙๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 
๑,๐๐๐ - 

๙๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้อง
ยาง  ฝา  เพดาน   
ทอน้ํา  เปนตน 

๒,๐๐๐ 
 

- 

๙๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 
๑๐๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   
๑๐๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 
๕,๐๐๐ - 

๑๐๓ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 
  ๑๐๓.๑  การผลิต  บรรจุแกส 
  ๑๐๓.๒  การสะสม  การขนสง  จํานวน  ๑๐  ถังข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

๑๐๔ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม  ตาง ๆ   
  ๑๐๔.๑  สะสมตั้งแต  ๒๐๐  ลิตรข้ึนไป 
  ๑๐๔.๒  สะสมตั้งแต  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐   

 
 
- 
- 

๑๐๕ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๒,๐๐๐ - 
๑๐๖ การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  ๕๓ ๒,๐๐๐ - 
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๑๐๗ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๒,๐๐๐ - 

๑๐๘ การโม  การบดอัด ๑,๐๐๐ - 
๑๐๙ การผลิตสี  หรอืน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ - 
๑๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ - 
๑๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ - 
๑๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง  ดินปน  หรือวัตถุท่ีใชเพ่ือทํา
หรือเพ่ือการระเบิด 

๑,๐๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ  

กําจัดพาหะนําโรค  หรือสารกําจัดวัชพืช 
๒,๐๐๐ - 

๑๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๑,๐๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ     

๑๑๘ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

๕๐๐ - 

๑๒๐ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ - 
๑๒๑ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 
๑๒๒ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

  ๑๒๒.๑  ต่ํากวา  ๔๐๐  ตารางเมตร  (๑  งาน) 
  ๑๒๒.๒  ตั้งแต  ๔๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป  –  ๑,๖๐๐ ตารางเมตร   
  ๑๒๒.๓  มากกวา  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (๑  ไร)  ข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

๑๒๓ การประกอบกิจการโกดังสินคา 
ยกเวน  การประกอบกิจการโกดังสินคาทางการเกษตร  ไดแก  
กระเทียม  หอมแดง  ขาว  ขาวโพด  ฯลฯ   
  ๑๒๓.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๔๐๑  ตารางเมตร  ข้ึนไป 
  ๑๒๓.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี  ๒๐๑  –๔๐๐  ตารางเมตร   
  ๑๒.๓.๓  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

๑๒๔ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๑,๐๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๒๖ การกอสราง 

  คิดพ้ืนท่ีกอสรางตารางเมตรละ  ๑ บาท  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
ยกเวน  ท่ีอยูอาศัย 

ตารางเมตรละ  
๑  -  

๑๐,๐๐๐   

- 


