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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
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  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง  และนายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง  เรื่อง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือการให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลาน  หรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
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 (๑.๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 (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 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  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  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
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 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง  

ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่ว  บด  กาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน 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  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
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 (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  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  โลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะ  ด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่  การขนส่งหรือขนถ่ายแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  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  หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
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 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
 (๘.๙) การแปรรูปไม้ไผ่ซางเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ด้วยเครื่องจักรหรือการอบหรือแต่งสําเร็จ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ซาง 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

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

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้ 

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

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  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  เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน   
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุกตั้งแต่  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  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน 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  การขุด  การตักดินด้วยเครื่องจักร 
 (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) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์  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) 
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 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (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  ดินปืน  หรือวัตถุที่ใช้เพื่อทําหรือเพื่อการระเบิด 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  กําจัดพาหะนําโรค  

หรือสารกําจัดวัชพืช 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพมิพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
ข้อ ๖ เม่ือพ้นกําหนดเวลาเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ห้ามมิให้ผู้ใด

ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลถ้ําฉลอง  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประเภทที่กําหนดใน
ข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าซ่ึงให้ควบคุม  ต้องยื่นเรื่องตามแบบที่กําหนดในข้อ  ๒๐  ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  และผู้ประกอบกิจการดังกล่าว  ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติ   
และจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้  

(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่รั่วระบายน้ํา
ได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๕) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร 

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  รั่วไหลหรือขงัอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  
ไขมัน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องป้องกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  
ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือส่ิงอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าว 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค 

(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น  

และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว์ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
(๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง 
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต  งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอย่างใด  เพื่อให้เหมาะสมแก่การค้า  
ซ่ึงให้ควบคุมนั้นก็ได้ 
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ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ  ๕  จะต้องนําหลักฐาน  ดังต่อไปนี้
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เป็นเอกสารประกอบพร้อมกับแบบคําขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้
ในข้อ  ๒๐ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดําของผู้ขอรับใบอนุญาตขนาด   

๑ x ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) หลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามความในข้อ  ๗  

และข้อ  ๙  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพประชาชน  ก็ให้ออกใบอนุญาต
ตามแบบที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  โดยที่จะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๕  ทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบคําขอ  ตามข้อ  ๗  และหลักฐานตามข้อ  ๙  ครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา 
และเหตุจําเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา  ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ 
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการอีก  ให้ยื่นคําขอตามข้อ  ๙  ใหม่ 
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับการค้าประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียว  ใบอนุญาต

ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  ผู้ใดประกอบการค้าซ่ึงให้ควบคุมหลายประเภท  ในขณะ 
และสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  
ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซ่ึงให้ควบคุมนอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
เก่ียวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพในข้อ  ๗  แล้ว  ยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
(๒) ต้องทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน  และต้องรักษาพื้น

และรางระบายน้ําให้มีลักษณะดีอยู่เสมอ 
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(๓) ต้องรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าเศษวัตถุ
หรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นละออง  แมลงวันและสัตว์อ่ืน ๆ 

(๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บส่ิงของที่เป็นอาหาร
ให้มิดชิดอย่าให้หนู  และแมลงสาบเข้ากินได้  ถ้าจะเปล่ียนแปลง  แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๕) ต้องรักษาส้วมและสถานที่ปัสสาวะให้สะอาด  และได้สุขลักษณะอยู่เสมอ  ต้องรักษา 
เครื่องระบายน้ํา  เครื่องป้องกันส่ิงซ่ึงเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  หรือเป็นเหตุรําคาญให้ดี  และใช้การได้
สะดวกเสมอ 

(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาพอสมควร  เม่ือไดร้ับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการ  
รวมทั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  
โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต
ประกอบการค้าเช่นนั้นต่อไป  จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐   
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ  ๙  และใบอนุญาต  หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับที่
จะขอต่ออายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๑๔ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่ กําหนดไว้ในท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 

ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่มารับหรือไม่ยอมชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่นัดให้มารับใบอนุญาตที่ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 

การนัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องแจ้งเป็นหนังสือและต้องนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
ข้อ ๑๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการ 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 
ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ตามแบบคําร้องทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  ตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  พร้อมหลักฐาน  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบตามแบบใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  โดยประทับตราสีแดง 

คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที ่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื ่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนญุาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  1 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  2 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  3 
(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.  4 
(๕) คําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.  5 
(๖) คําร้องบอกเลิกกิจการ  ให้ใช้แบบ  กอ.  6 
(๗) แบบสํารวจสถานประกอบการ  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  7 
(๘) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามลพิษหรือปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  8 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้

หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังแก้ไข  หรือปรับปรุง 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดได้และถ้าผู้ได้รับคําส่ังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักการใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวัน 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป 
และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีกหรือต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาต 

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษ  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ตามที่เห็นสมควร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมนึก  เครือประดิษฐ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าฉลอง 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
๑  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
๑.๑.๑ การเลีย้งสัตว์บก 
 ๑.๑.๑.๑  จํานวนไม่เกิน  ๑๐  ตัว   
      ๑.๑.๑.๒  จํานวน  ๑๑ – ๒๐ ตัว                                                    
      ๑.๑.๑.๓  จํานวน  ๒๑ – ๕๐  ตัว 
      ๑.๑.๑.๔  จํานวน  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
      ๑.๑.๑.๕  จํานวน  ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 

 ๑.๑.๒  การเลีย้งสัตว์ปีก 
      ๑.๑.๒.๑  จํานวน  ๓๐ - ๕๐ ตัว   
      ๑.๑.๒.๒  จํานวน  ๕๑ – ๑๐๐ ตัว                                                  
      ๑.๑.๒.๓  จํานวน  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
      ๑.๑.๒.๔  จํานวน  ๕๐๑ ตัวขึ้นไป 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๑.๓  การเลีย้งสัตว์นํ้า 
      ๑.๑.๓.๑  จํานวนไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ตัว   
      ๑.๑.๓.๒  จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัวแต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ ตัว                       
      ๑.๑.๓.๓  จํานวนเกิน  ๑๐,๐๐  ตัว 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๑.๔ การเลีย้งสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
      ๑.๑.๔.๑  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนไม่เกิน  ๑๐๐ ตัว   
      ๑.๑.๔.๒ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัวแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว   
      ๑.๑.๔.๓การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานจํานวนเกิน ๑๐๐ตัวแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
      ๑.๑.๔.๔  การเลี้ยงแมลง 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
      ๑.๒.๑  จาํนวนไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
      ๑.๒.๒  จาํนวนเกิน  ๒๐  ตัว แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
      ๑.๒.๓  จาํนวนเกิน  ๑๐๐  ตัว 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ันทั้งน้ี
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒๐๐ 

๒ กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์  
๕๐๐ 

 
 

 

 ๒.๑  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๒.๒  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ทียั่งไม่ได้ฟอก ๕๐๐ 
 ๒.๓  การสะสมเขาสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐ 
 ๒.๔  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์   ๒๐๐ 
 ๒.๕  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาด 
๒๐๐ 

 ๒.๖  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

  ๒.๖.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
  ๒.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
  ๒.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา้ 
 ๒.๗  การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 

 

  ๒.๗.๑  จํานวน  ๑  - ๕  ตัน ๒๐๐ 
  ๒.๗.๒  จํานวนเกินกว่า ๕  ตัน  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัน ๕๐๐ 

๑,๐๐๐   ๒.๗.๓  จํานวนเกินกว่า  ๑๐  ตันขึ้นไป 
 ๒.๘  การสะสมหรือล้างคร่ัง ๕๐๐ 
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  
  ๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ 
  ๓.๒  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา  

เต้าเจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
      ๓.๒.๑  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา 
      ๓.๒.๒  การผลิตนํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว หอยดอง 
หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
     ๓.๓.๑  การผลิต  การหมัก  เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
     ๓.๓.๒  การผลิต  การหมัก  เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรมั 
     ๓.๓.๓  การสะสมเกิน ๑,๐๐๐  กิโลกรมั 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๔  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 ๓.๕  การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์ 
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๒๐๐ 
 
 
 

 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๓.๖  การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสก้รอก  หมูต้ัง ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

  ๓.๖.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ๓.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

๓.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า   
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เต้าฮวย  
  ๓.๗.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ๓.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

๓.๗.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา้ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๘  การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 
 ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด  
  ๓.๙.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
       ๓.๙.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

     ๓.๙.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๐  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  
  ๓.๑๐.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
 ๓.๑๐.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 

๓.๑๐.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๑  การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ 

 ๓.๑๒  การผลตินํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
     ๓.๑๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๓  การผลติ  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 

๓.๑๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
     ๓.๑๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๔  การผลติผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 

๓.๑๔.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
๓.๑๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 
 
 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๓.๑๕  การผลติ  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  นํ้าส้มสายชู 

๓.๑๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
     ๓.๑๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ 
๓.๑๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
     ๓.๑๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๗  การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
๓.๑๗.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า 
๓.๑๗.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา้ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๘  การผลติผงชูรส 
     ๓.๑๘.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจัก 
     ๓.๑๘.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๙  การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
๓.๑๙.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๑๙.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า 
๓.๑๙.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา้ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๐.๑  กําลงัการผลิตไม่เกิน  ๒๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน 
๓.๒๐.๒  กําลงัการผลิตเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรมั ต่อวัน 
๓.๒๐.๓  กําลงัการผลิตเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๑  การผลติ  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  

๓.๒๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๒๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า 
     ๓.๒๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๒  การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๒๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า 
๓.๒๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา้ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๓  การผลติบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๒๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๓.๒๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า 
     ๓.๒๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า 
 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๓.๒๔  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 

ขนาดสถานประกอบกิจการ 
      ๓.๒๔.๑  เน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
      ๓.๒๔.๒  เน้ือที่เกิน  ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ๓.๒๔.๓  เน้ือที่เกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๓.๒๔.๔  เน้ือที่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 

๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๓.๒๕  การผลตินํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒  แรงม้า 
๓.๒๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้าแต่ไม่เกิน๑๐ แรงม้า 
๓.๒๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน๑๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน๒๐แรงม้า 
     ๓.๒๕.๔  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๖  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้า ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์

ชําระล้าง 
 

 ๔.๑  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
  ๔.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
  ๔.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
  ๔.๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
 ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสฟัีน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ  

       ๔.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๔.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๔.๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๔.๓  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐ 
 ๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 ๔.๕  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  

      ๔.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๔.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๔.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๓๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
 ๕.๑  การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  
  ๕.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

      ๕.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๕.๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๕.๒  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

      ๕.๒.๑  การล้าง  การอบ  การรม 
      ขนาดสถานประกอบกิจการ 
๕.๒.๑.๑  เน้ือที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารงเมตร 
๕.๒.๑.๒  เน้ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๕.๒.๑.๓  เน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
๕.๒.๑.๔  เน้ือที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
      ๕.๒.๒  การสะสม 
      ขนาดสถานประกอบกิจการ 
๕.๒.๒.๑  เน้ือที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารงเมตร 
๕.๒.๒.๒  เน้ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
          ๕.๒.๒.๓  เน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 
 

๖๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๕.๓  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย 

เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๔  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
  ๕.๔.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 

      ๕.๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 
๑๐๐ 

๕๐๐ 
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

      ๕.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๕.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๕.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๕.๗  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

     ๕.๗.๑  การผลิต 
     ๕.๗.๒  การสะสม 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
 ๕.๘  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 

๕.๘.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ๕.๘.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 
 ๕.๙  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

๕๙.๑ การตาก การสะสมขา้วโพด  หรือมันสําปะหลัง พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐ ตาราง
เมตร 
๕.๙.๒  การขนถ่ายข้าวโพดหรือมันสําปะหลัง 
 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
 ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือเคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ   
  ๖.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

      ๖.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๖.๑.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน๒๐แรงมา้แต่ไม่เกิน๑๐๐แรงม้า 
      ๖.๑.๔  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๖.๒  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรอืโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ ๕,๐๐๐ 
 ๖.๓  การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  การ

อัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๑ 
      ๖.๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๖.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๖.๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๖.๔  การเคลอืบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 

 ๖.๕  การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ
ใน  ๖.๑ 

๕,๐๐๐ 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร่  การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
๖.๖.๑ การสะสมแร ่
๖.๖.๒ การทําเหมืองแร่ การแยก การคัดเลอืกหรือการล้างแร่ 

 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล  
 ๗.๑  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต์ 
        ๗.๑.๑  การต่อ  การประกอบยานยนต์ 
        ๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี 
               ๗.๑.๒.๑  พ้ืนทีป่ระกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
               ๗.๑.๒.๒  พ้ืนทีป่ระกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
        ๗.๑.๓  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 ๗.๒  การต้ังศนูย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 

 
๕๐๐ 

 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึง่มีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอ่มหรือปรับปรุงยาน
ยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
      ๗.๓.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๗.๓.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
      ๗.๓.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 
      ๗.๓.๔  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๗.๔  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐ 
 ๗.๕  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

๗.๕.๑  การผลิต 
๗.๕.๒  การซอ่ม การอัด 

 
๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๗.๖  การปะ  การเช่ือมยาง 
๗.๖.๑  การปะ  การเช่ือมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ 
๗.๖.๒  การปะ การเช่ือมยาง รถยนต์ เครือ่งจักร หรือเคร่ืองกล 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ๗.๗  การอัดผา้เบรก  ผ้าคลตัช์ ๕๐๐ 
๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้  
 ๘.๑  การผลิตไม้ขีดไฟ ๓,๐๐๐ 
 ๘.๒  การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 

       ๘.๒.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๘.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๘.๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๘.๓  การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรอืการพ่น  การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

 

  ๘.๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๘.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๘.๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรง 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม้ ๑๐๐ 
 ๘.๕  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
 ๘.๖  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

      ๘.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๘.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๘.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๒,๐๐๐ 
 ๘.๘  การเผาถา่นหรือการสะสมถ่าน  
       ๘.๘.๑  การเผาถ่าน 

       ขนาดสถานประกอบกิจการ 
          ๘.๘.๑.๑ เน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
          ๘.๘.๑.๒ เน้ือที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ๘.๘.๑.๓ เน้ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
          ๘.๘.๑.๔  เน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
          ๘.๘.๑.๕  เน้ือที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
       ๘.๘.๒  การสะสมถ่าน 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 
๙๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
 ๙.๑  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๕๐๐ 

 ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๒.๑ อาบ อบ นวด 
๙.๒.๒ นวดแผนโบราณ 
๙.๒.๓ นวดฝ่าเท้า , กดจุด , กดเส้น 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

 ๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
        ๙.๔.๑  มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ หอ้ง 
        ๙.๔.๒  มีจํานวนห้องพักเกิน ๒๐ ห้อง ไม่เกิน ๕๐ หอ้ง 
        ๙.๔.๓  มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง ไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง 
        ๙.๔.๔  มีจํานวนห้องกันเกิน ๑๐๐ หอ้ง 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 ๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน 
        ๙.๕.๑  มีจํานวนห้องไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
        ๙.๕.๒  มีจํานวนห้องเกิน ๑๑ ห้อง ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
        ๙.๕.๓  มีจํานวนห้องเกิน ๒๐ ห้อง 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 ๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
 ๙.๗  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือ

การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
        ๙.๗.๑  การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
        ๙.๗.๒  คาราโอเกะ ตามจํานวนต่อเครื่อง 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 ๙.๘  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเว้นแต่

เป็นการให้บริการใน  ๙.๑ 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๙  การจัดให้มีการเล่นสเกต็ โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
          ๙.๑๐.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
          ๙.๑๐.๒ พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
          ๙.๑๐.๓ พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๙.๑๑  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืน
ใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
          ๙.๑๒.๑  กิจการสวนสนุก 
          ๙.๑๒.๒  ตู้เกม  ตามจํานวนต่อเคร่ือง 

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 

๓,๐๐๐ 

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรอืสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  

 ๑๐.๑  การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผา้ด้วยก่ี
กระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 

๕๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ ป่าน ฝา้ย หรือนุ่น ๕๐๐ 
 ๑๐.๓  การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

      ๑๐.๔.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๐.๔.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
แรงม้า 
     ๑๐.๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 ๑๐.๕  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
      ๑๐.๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ -๑๐  เคร่ือง 
      ๑๐.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑ – ๕๐ เครื่อง 
      ๑๐.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๑ – ๑๐๐ เคร่ือง 
      ๑๐.๕.๔  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๑๐๐  เครื่อง 

           
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๐.๖  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ  
      ๑๐.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๐.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๐.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๗  การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

      ๑๐.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๐.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๑๐.๗.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ 
แรงม้า 
      ๑๐.๗.๔  โดยใช้เครื่องจักรรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 
 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๑๐.๘  การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

๑๐.๘.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๑๐.๘.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง  

 ๑๑.๑  การผลติภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
  ๑๑.๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
  ๑๑.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๒  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 ๑๑.๓  การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๑๑.๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๑.๓.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๑.๔  การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
       ๑๑.๔.๑  การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
               ๑๑.๔.๑.๑  จํานวนที่สะสมไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
                ๑๑.๔.๑.๒  จาํนวนที่สะสมต้ังแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
                ๑๑.๔.๑.๓  จาํนวนที่สะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 
       ๑๑.๔.๒  การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๑.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๑.๖  การเลือ่ย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  
๑๑.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๑.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๗  การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 

๑๑.๗.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๑.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๘  การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 
ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
        ๑๑.๘.๑  การผลิต ผา้เบรก ผ้าคลัตช์ 
        ๑๑.๘.๒  การผลิต กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพทดาน ท่อนํ้า
เป็นต้น 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๑.๙  การผลติกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
๑๑.๙.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๑.๙.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๓,๐๐๐ 

 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  

 ๑๒.๑  การผลติ  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส ์หรือ
สารตัวทําละลาย 

๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๒  การผลติ  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ   
        ๑๒.๒.๑  การผลิต  การบรรจุ 
        ๑๒.๒.๒  สถานที่สะสมก๊าซที่มีนํ้าหนักก๊าซรวมกันต้ังแต่  ๑๖๐ – ๓๒๐ 
กิโลกรัม 
        ๑๒.๒.๓  สถานที่สะสมก๊าซที่มีนํ้าหนักก๊าซรวมกันเกิน ๓๒๐ กิโลกรัม 
        ๑๒.๒.๔  ป๊ัมก๊าซ 

 
๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๓  การผลติ  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์  

ปิโตรเลียม ต่าง ๆ  
๑๒.๓.๑ การผลิต  การกลั่น 
๑๒.๓.๒ การสะสม การขนสง่ 
๑๒.๓.๒.๑ จํานวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่ ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร 
๑๒.๓.๒.๒ จํานวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่ ๑,๐๐๑–๕,๐๐๐ ลิตร 
๑๒.๓.๒.๓จํานวนที่สะสมหรอืขนส่งต้ังแต่๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ ลิตร 
๑๒.๓.๒.๔ จํานวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน  ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลติ  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
          ๑๒.๔.๑  การผลิต 
          ๑๒.๔.๒  การสะสม  การขนส่ง 

 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๕  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน  ๗.๑ 
      ๑๒.๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๑๒.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์     
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      ๑๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๗  การโม่  การบดชัน 
      ๑๒.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๘  การผลติสี  หรือนํ้ามนัผสมส ี
      ๑๒.๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๘.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๘.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
 ๑๒.๙  การผลติ  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

๑๒.๙.๑  การผลิต 
๑๒.๙.๒  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
๑๒.๙.๓  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ 
      ๑๒.๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๑๐.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่สคล้ายคลึง 
      ๑๒.๑๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๑๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๑๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๓  การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 

      ๑๒.๑๓.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๑๒.๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๑๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรอืสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕  การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลอืบเงา 
      ๑๒.๑๕.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๑๒.๑๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๑๒.๑๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ
พาหะนําโรค 
      ๑๒.๑๖.๑  การผลิต 
      ๑๒.๑๖.๒  การบรรจุ 
      ๑๒.๑๖.๓  การสะสมเพ่ือขายส่ง 
      ๑๒.๑๖.๔  การสะสมเพ่ือขายปลีก 
      ๑๒.๑๖.๕  การขนส่ง 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)/ป ี
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   

 ๑๓.๑  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

      ๑๓.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ๑๓.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 

 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 ๑๓.๒  การผลติ  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๑๓.๒.๑  การผลิต 
๑๓.๒.๒  การซ่อม 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลติเทียน เทียนไข  หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 
๑๓.๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
๑๓.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 ๑๓.๔  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
๑๓.๔.๑ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
๑๓.๔.๒ การถ่ายเอกสาร  ตามจํานวนต่อเคร่ือง 

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๗  การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

๑๓.๗.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๑๓.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๘  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

๑๓.๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

๑๓.๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
 ๑๓.๙  การก่อสร้าง 

     ๑๓.๙.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต้ังแต่ ๓ - ๕ แรงม้า 
     ๑๓.๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๑๕ 
แรงม้า 
     ๑๓.๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๕ แรงม้า 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 


