
 หนา   ๒๘๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๘๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมาย 

ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรีโดยความเห็นชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรีและนายอําเภอเขาสมิง  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลทุงนนทรี  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี  นับถัดจากวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรีแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความตาม  (๙)  ใน  ๕.๑๓  กิจการอื่นๆ  ของขอ  ๕  แหงขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลทุงนนทรี  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๙  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

  “(๙)  การกอสรางทุกประเภท  ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง  ซอมแซม  หรือ 

รื้อถอนส่ิงกอสรางนั้นๆ  ดวย” 

ขอ ๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๑๑)  ใน  ๕.๑๓  กิจการอื่นๆ  ของขอ  ๕  แหงขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๙ 

  “(๑๑)  กิจการเครื่องเย็น  หรือเครื่องทําความเย็นทุกประเภท” 



 หนา   ๒๘๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๕  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลทุงนนทรี  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๙  และใหใชบัญชีอัตรา

คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ณรงศักดิ์  พวงเกษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงนนทร ี



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ใหใชสถานท่ีทําการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี  

เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี รายการ บาท/ป 
๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว  
 (๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  
      - การเลี้ยงสุกร  ๑๐ – ๕๐ ตัว ๑๕๐ 
      ๕๑ – ๑๐๐ ตัว ๒๕๐ 
      ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๖๐๐ 
      - การเลี้ยงโค , กระบือ ๑๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 
      - การเลี้ยงเปด , ไก , หาน     ตั้งแต         ๓๐๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 
         ตั้งแต      ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๕๐ 
      - การเลี้ยงกุง , ปลา , ตะพาบ ๒๕ บาท / ไร (ต่ํากวา ๑ ไร ใหเสีย ๒๕ บาท / ไร)  
      - การเลี้ยงสัตวน้ําอ่ืน ๆ สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง ๓๐๐ 
 (๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม ๑๐ ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 
 (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ  
      ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  

      ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม  
      หรือไมก็ตาม รวมกันตั้งแต ๑๐ ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 (๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย  
      ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
       - โค ตัวละ ๑๒ บาท , กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท , สุกร ตัวละ ๑๐ บาท  
       - แพะ , แกะ ตัวละ ๔ บาท  
       - ไก , เปด , หาน ตัวละ ๑๐ สตางค  
 (๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๓๐๐ 
 (๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๖๐๐ 
 (๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๖๐๐ 
 (๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน  
      ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด ๖๐๐ 
 (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  
      เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว ๖๐๐ 
 (๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ  
      การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  
      เพ่ือเปนอาหารสัตว ๖๐๐ 
 (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง ๖๐๐ 



ลําดับท่ี รายการ บาท/ป 
๓ กิจการท่ีเก่ียวกับการอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  
 (๑) การผลิตเนย เนยเทียม ๖๐๐ 
 (๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู  
      ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน  
      การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
       (๒.๑) การทํากะป หรือสะสมกะป  ตั้งแต  ๒๐๐ กิโลกรัม – ๕๐๐ กิโลกรัม ๑๕๐ 
       มากกวา   ๕๐๐ กิโลกรัม – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒๕๐ 
       มากกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม – ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐ 
       มากกวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัม – ข้ึนไป ๖๐๐ 
       (๒.๒) การผลิตน้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว  
               ซีอ๊ิว หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๕๐ 
 (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน การผลิตเพ่ือ  
      บริโภคในครัวเรือน ๑๕๐ 
 (๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือ  
      บริโภคในครัวเรือน ๑๕๐ 
 (๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต  
      อาหารสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรการขาย การขาย  
      ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
        (๕.๑) การตากปลา , ตากกุง  
        (๕.๒) การเผาเปลือกหอย , เปลือกกุง , ตารางเมตรละ ๕๐ สตางค / พ้ืนท่ี  
                 เปลือกปู    ใชสอย  
        (๕.๓) การตมปลา  
        (๕.๔) การเคลาปลา        ๑ – ๑๐   ตัน ๑,๐๐๐ 
    มากกวา     ๑๐ – ๑๐๐  ตัน ๒,๐๐๐ 
    มากกวา     ๑๐๐  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
        (๕.๕) การนึ่ง ,การเค่ียวหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑจากสัตว พืช ๖๐๐ 
        (๕.๖) การผลิต , การผสม , การบรรจุ , การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดจากสัตว 

               หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว ๓๐๐ 
 (๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี 

     จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด หรือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  ๖๐๐ 
 (๗) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี   
        (๗.๑) ไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ตอวัน 

       (๗.๒) มากกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไปตอวัน 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

 (๘) การผลิตแบะแซ   ตั้งแต ๕๐๐ กก.ข้ึนไปตอวัน ๖๐๐ 
 (๙) การผลิตอาหาร,ผัก,ผลไม บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
        (๙.๑) ไมเกิน ๑,๐๐๐ กระปอง/ขวด/ภาชนะ ตอวัน ๑,๐๐๐ 
        (๙.๒) มากกวา ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  กระปอง/ขวด/ภาชนะ ตอวัน 

       (๙.๓) มากกวา ๕,๐๐๐ กระปอง/ขวด/ภาชนะ ข้ึนไปตอวัน 
๑,๕๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ๖๐๐ 
 
 
 

(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต 
       เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๓๐๐ 

 



ลําดับท่ี รายการ บาท/ป 
 (๑๒) ในการผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

       บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐ 
 (๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๖๐๐ 
 (๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๖๐๐ 
 (๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู ๖๐๐ 
 (๑๖) การค่ัวกาแฟ ๖๐๐ 
 (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๖๐๐ 
 (๑๘) การผลิตผงชูรส ๖๐๐ 
 (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๖๐๐ 
 (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือ 

       บรโิภคในครัวเรือน ๖๐๐ 
 (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๖๐๐ 
 (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐ 
 (๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๖๐๐ 
 (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 
 (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ 

       บรโิภคในครัวเรือน 
 

         (๒๕.๑) การทําน้ําแข็งหลอด ๖๐๐ 
         (๒๕.๒) โรงงานผลิตน้ําแข็ง ๑,๕๐๐ 
 (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๖๐๐ 

๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง  
 (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
 (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ 
 (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร     
       ตั้งแต  ๑ – ๓  เตา ๖๐๐ 
 (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  ตั้งแต  ๔ – ๕  เตา ๑,๕๐๐ 
                          ตั้งแต  ๖  เตาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ลงมา ๓๐๐ 
      (ยกเวนเจาของสวนยาง ท่ีมิไดประกอบ  มากกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๖๐๐ 
       กิจการตาม (๒) ดวยตนเอง)  
 (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร (ตั้งแต ๑ เกวียนตอวันข้ึนไป) ๓๐๐ 
 (๕) การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐ 
 (๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 
๑,๐๐๐ 
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 (๘) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  
 (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ ๒,๐๐๐ 
 (๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑) ๒,๐๐๐ 
 (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด  
      การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑) ๓๐๐ 
 (๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ  
      โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๑) ๒,๐๐๐ 
 (๕) การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๑) ๑,๕๐๐ 
 (๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๒,๐๐๐ 

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
 (๑) การตอ การประกอบ การเจาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมรถยนต ๖๐๐ 
 (๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน  
      สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ๖๐๐ 
 (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ  
      หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
      เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย ๖๐๐ 
 (๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต ๓๐๐ 
 (๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๑๕๐ 
 (๖) การปะ การเชื่อมยาง การซอมยานยนต ๓๐๐ 
 (๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๖๐๐ 

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม  
 (๑) การผลิตไมขีดไฟ ๖๐๐ 
 (๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือ  
      การตัดไมดวยเครื่องจักร  
       (๒.๑) โรงงาน , โรงเลื่อย ๑,๕๐๐ 
       (๒.๒) กิจการขนาดครัวเรือน ๒๐๐ 
 (๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร  
      เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย ๖๐๐ 
 (๔) การอบไม ๖๐๐ 
 (๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร ๖๐๐ 
 (๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๖๐๐ 
 (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ ๖๐๐ 
 (๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน     

       (๘.๑) ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
       (๘.๒) มากกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
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๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
 (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  
      วาดวยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐ 
 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑) หรือใน  
      สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐ 
 (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการให  
      บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐ 
 (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือ กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
 (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน  
       ในทํานองเดียวกัน  ไมเกิน ๑๐ หอง ๓๐๐ 
     มากกวา ๑๐ หองข้ึนไป ๖๐๐ 
 (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 (๗) การประกอบกิจการท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเธค    

      คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๖๐๐ 
 (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
      เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑) ๑,๐๐๐ 
 (๙) การประกอบกิจการท่ีจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ    
      หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
 (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม  
        กฎหมายวาดวยการประกาศวิชาชีพเวชกรรม ๒๐๐ 
 (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมโภชนาการ  
         ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแต  
        เปนการใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย  
        สถานพยาบาล ๑,๐๐๐ 
 (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๕๐๐ 
 (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ 
 (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร  
        และสิ่งแวดลอม ๑,๐๐๐ 
 (๑๕) การประกอบกิจการ สักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๐๐๐ 
 (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๕๐๐ 
 (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  
 (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา  
      ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ี ข้ึนไป ๖๐๐ 
 (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๖๐๐ 
 (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๖๐๐ 
 (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๖๐๐ 
 (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๖๐๐ 
 (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
 
 

๖๐๐ 
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 (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๘) การยอม การกัดสีหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๖๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง  
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา ๖๐๐ 
 (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๖๐๐ 
 (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต   หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
 (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๖๐๐ 
 (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ ๖๐๐ 
 (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๖๐๐ 

 (๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน  
      ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน ๖๐๐ 
 (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๖๐๐ 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๖๐๐ 
 (๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๖๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
 (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
      หรือ สารตัวทําละลาย ๑,๕๐๐ 
 (๒) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนสงกาซ ๕๐๐ 
 (๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ ผลิตภัณฑ  
      ปโตรเลียมตาง ๆ    - สะสมตั้งแต   ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ลติร ๑๕๐ 
           - มากกวา  ๑,๐๐๐  ลติร ข้ึนไป ๖๐๐ 
 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๕๐๐ 
 (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) ๑,๕๐๐ 
 (๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติกเซลลูลอยด  
      เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 
 (๗) การโม การบดชัน ๑,๕๐๐ 
 (๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี ๑,๕๐๐ 
 (๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๑,๕๐๐ 
 (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ  
        ท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 
 (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๕๐๐ 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๕๐๐ 
 (๑๔) การผลิต การสะสม การขนดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  
        ในการผลิตดอกไมเพลิง ๑,๕๐๐ 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑,๕๐๐ 
 (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพานะนําโรค ๖๐๐ 
 (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
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๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๖๐๐ 

 (๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ  

      อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา ๓๐๐ 

 (๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๖๐๐ 

 (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๒๐๐ 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางวา ๕๐๐ 

     มากกวา ๑๐๐  ตารางวา - ๔๐๐ ตารางวา (๑ ไร) ๖๐๐ 

     มากกวา ๔๐๐ ตารางวา (๑ ไร) ข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา ๖๐๐ 

 (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๖๐๐ 

 (๘) การพิมพสีบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๖๐๐ 

 (๙) การกอสรางทุกประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซอมแซม หรือรื้อถอน

สิ่งกอสรางนั้นๆ ดวย 

 

        (๙.๑) การกอสรางท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยและหรือพ้ืนท่ีกอสรางตั้งแต  ๑-๑๐๐ ตารางเมตร 

       (๙.๒) การกอสรางท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยและหรือพ้ืนท่ีกอสรางมากกวา ๑๐๐-๕๐๐ ตาราง    

               เมตร 

       (๙.๓) การกอสรางท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยและหรือพ้ืนท่ีกอสรางมากกวา ๕๐๐-๑,๐๐๐       

               ตารางเมตร 

       (๙.๔) การกอสรางท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยและหรือพ้ืนท่ีกอสรางมากกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  

               ข้ึนไป 

๑๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 (๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

(๑๑) กิจการเครื่องเย็น หรือเครื่องทําความเย็นทุกประเภท 

       (๑๑.๑) การซอม 

       (๑๑.๒) การผลิต 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 


