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ประกอบข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง  กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   พ.ศ. 2554 

***************** 

 

หลักกำร 

 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่ ว นต า บล  พ .ศ .  2 5 3 7  แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มถึ ง  ( ฉบั บที่  6)  พ . ศ .  2 5 52 ม าตร า  7  ม าตรา  20  

มาตรา   54  มาตรา  55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  

ประกอบกับกฎกระทรวง   ฉบั บที่   2   (พ .ศ .   2536 )   ออกตามความ ในพระราชบัญญั ติ  

การสาธารณสุข พ.ศ.2535  องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  โดยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญั ติ   เ ร่ือง  ควบคุมกิจการที่ เ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.   255 4   

ต่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  และน าเสนอนายอ าเภอสันป่าตอง  เพ่ือ

เห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

เหตุผล 

 ตามมาตรา 67, (3), (7), แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ป้องกันโรคและระงับ

โ รค ติด ต่ อ   แ ล ะมี ห น้ าที่ คุ้ ม ค รอ ง  ดู แ ล  และ รั กษ าท รัพยา กรธ รรมชา ติ และสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม   

จึงมคีวามจ าเป็นต้องออกขอ้บัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป   



 

 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง  กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  พ.ศ.  2554 

---------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ว่าด้วยกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบ มาตรา 32  มาตรา 54  

มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535   

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  บัญญัติให้กระท าได้  โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  และ

โดยความเห็นชอบของนายอ าเภอสันป่าตอง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ข้อบัญญัติน้ี  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เร่ือง  

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2554” 

 ข้อ  2  ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตต าบลท่าวังพร้าว  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ  3  ในข้อบัญญัติน้ี 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลติ  หรือให้บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมมีูลค่า 

 ข้อ  4  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ

ควบคุมในเขตต าบลท่าวังพร้าว 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ 

  (1)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

  (2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 

  (3)  การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ

ค่าบริการไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไมก่็ตาม 



  กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตสัตว์  กำรฆ่ำสัตว์  ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำย

อำหำร  กำรเร่ขำย  กำรขำยในตลำด  และกำรฆ่ำเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน 

  (4)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 

  (5)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิไดฟ้อก 

  (6)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิไดแ้ปรรูป 

  (7)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

  (8)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

  (9)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์   เขา

สัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือสว่นอื่น ๆ ของสัตว์ 

  (10)  การผลติ  การโม ่ การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ

กระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือสว่นใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

  (11)  การสะสมหรือลา้งคร่ัง 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับอำหำร  เครื่องดื่ม  น้ ำดื่ม 

  (12)  การผลติเนย  เนยเทียม 

  ( 13 )   การผลิตกะปิ   น้ าพริกแกง น้ าพริก เผา  น้ าปลา  น้ า เคย  น้ าบูดู  

ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (14)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บรโิภคในครัวเรือน 

  (15)  การตากเนือ้สัตว์  การผลติเนือ้สัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บรโิภคในครัวเรือน 

  (16)  การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  ( 17 )   การเคี่ ยว น้ ามันหมู   การผลิตกุน เ ชียง   หมูยอ   ไส้กรอก  หมู ต้ั ง   

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (18)  การผลติเสน้หมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตีย๋ว  เต้าหู้  วุ้นเสน้  เกีย้มอี๋ 

  (19)  การผลติแบะแซ 

  (20)  การผลติอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (21)  การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 

  (22)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการ

ผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



  (23)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (24)  การผลติ  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 

  (25)  การผลติผลติภัณฑ์จากนมวัว 

  (26)  การผลติ  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล ์ สุรา เบียร์  น้ าส้มสายชู 

  (27)  การคั่วกาแฟ 

  (28)  การผลติลูกชิน้ดว้ยเคร่ืองจักร 

  (29)  การผลติผงชูรส 

  (30)  การผลติน้ ากล่ัน น้ าบริโภค 

  (31)   การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (32)  การผลติ  การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

  (33)  การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (34)  การผลติบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  (35)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แชแ่ข็งอาหาร 

  (36)  การผลติน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลติเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการ

บรโิภคในครัวเรือน 

  (37)  การเก็บ  การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจักรที่มีก าลังต้ังแต่  5  แรงม้าขึน้ไป 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์  อุปกรณ์กำรแพทย์  เครื่องส ำอำง  ผลิตภัณฑ์

ช ำระล้ำง 

  (38)  การผลติ  การโม ่ การลด  การผสม  การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจักร 

  (39)  การผลติ  การบรรจุยาสฟัีน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องส าอางต่าง ๆ  

  (40)  การผลติส าลี  ผลติภัณฑ์จากส าลี 

  (41)  การผลติผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

  (42)  การผลติสบู ่ ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ช าระลา้งต่าง ๆ  
 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร 

  (43)  การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 

  (44)  การลา้ง  การอบ  การรม การสะสมยางดบิ 

  (45)  การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 

  (46)  การสขี้าวดว้ยเคร่ืองจักร 

  (47)  การผลติยาสูบ 



  (48)  การขัด  การกะเทาะ การลดเมล็ดพืช  การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจักร 

  (49)  การผลติ  การสะสมปุ๋ย 

  (50)  การผลติใยมะพร้าวหรือวัตถุคลา้ยคลึงด้วยเครื่องจักร 

  (51)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่ 

  (52)  การผลติโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

  (53)  การหลอม  การหลอ่  การถลุงแร ่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน (52)  

  (54)  การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะ   ดว้ยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (52) 

  (55)  การเคลอืบ  การชุบโลหะดว้ยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกล โลหะอื่นใด 

ยกเว้นกิจการใน (52) 

  (56)  การขัด การล้างโลหะ  ด้วยเคร่ืองจักรสารเคมี  หรือ  วิธีอื่นใดยกเว้นกิจการ

ใน  (52) 

  (57)  การท าเหมืองแร่ การสะสม  การแยก  การคัดเลอืก  การลา้งแร่  
 

  กจิกำรเกี่ยวกับยำนยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

  (58)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารสนิม  ยาน

ยนต์ 

  (59)  การต้ังศูนย์ถว่งลอ้  การซ่อม  การปรับแตง่  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่

เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

  (60)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้

บริการหรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์   เคร่ืองจักร  หรือ

เครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

  (61)  การลา้ง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 

  (62)  การผลติ  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

  (63)  การปะ  การเช่ือมยาง 

  (64)  การอัดผา้เบรค  ผ้าคลัชท์ 
 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับไม้ 

  (65)  การผลติไมข้ีดไฟ 

  (66)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือ

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 



  (67)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น ทาสาร

เคลอืบเงาส ี หรือการแต่งส าเร็จผลติภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

  (68)  การอบไม้ 

  (69)  การผลติธูปดว้ยเคร่ืองจักร 

  (70)  การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนดว้ยกระดาษ 

  (71)  การผลติกระดาษต่าง ๆ  

  (72)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถา่น 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร 

  (73)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

  (74)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 

  (75)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในท านองเดยีวกัน 

  (76)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นในท านองเดยีวกัน 

  (77)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (78)  การจัดให้มกีารแสดงดนตรีเตน้ร า  ร าวง  รองเง็ง ดสิโก้เทค  คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน 

  (79)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน 

  (80)  การจัดให้มกีารเลน่สเก็ต  โดยมีแสงหรือเสยีงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ ใน

ท านองเดยีวกัน 

  (81)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (82)  การประกอบกิจการ  ให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเว้นแต่การให้บริการ

ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (83)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 

  (84)  การประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

  (85)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ์  หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

  (86)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่

กระตุก  ต้ังแต่  5 กี่ข้ึนไป 

  (87)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุน่ 



  (88)  การปั่นฝ้าย  หรือนุน่  ดว้ยเคร่ืองจักร 

  (89)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดว้ยเคร่ืองจักร 

  (90)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  5  เครื่องขึน้ไป 

  (91)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ 

  (92)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลบีผ้า  ดว้ยเคร่ืองจักร 

  (93)  การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  
 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์  หรอืวัตถุที่คล้ำยคลึง 

  (94)  การผลติภาชนะดนิเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

  (95)  การระเบิด  การโม ่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจักร 

  (96)  การผลติเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (97)  การสะสม การผสมซเีมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

  (98)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

  (99)  การเลื่อย  การตัด หรือการประดษิฐ์หินเป็นส่ิงของตา่ง ๆ  

  (100)  การผลติชอลค์  ปูนปาสเตอร ์ ปูนขาวดนิสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

  (101)  การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  ผ้า

เบรค  ผ้าคลัชท์  กระเบือ้งมุงหลังคา  กระเบือ้งยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 

  (102)  การผลติกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

  (103)  การผลติกระดาษทราย 

  (104)  การผลติใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

 

  กจิกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี 

  (105)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดส์  หรือ

สารตัวท าละลาย 

  (106)  การผลติ  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่ก๊าซ 

  (107)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

  (108)  การผลติ  การสะสม  การขนสง่ถ่านหิน  ถ่านโค้ก 

  (109)  การพ่นส ี ยกเว้นกิจการใน (58) 

  (110)  การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด ์    

เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

  (111)  การโม ่ การบดชัน 

  (112)  การผลติส ี หรือน้ ามันผสมสี 

  (113)  การผลติ  การลา้งฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 



  (114)  การเคลอืบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 

  (115)  การผลติพลาสติก   เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

  (116)  การผลติ  การบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 

  (117)  การผลติน้ าแข็งแห้ง 

  (118)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น

สว่นประกอบในการผลติดอกไมเ้พลงิ 

  (119)  การผลติแซลแล็ค  หรือสารเคลอืบเงา 

  (120)   การผลติ  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่สารก าจัดศัตรูพืช  หรือพาหะน า

โรค 

  (121)  การผลติ  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 

  กจิกำรอ่ืน ๆ 

  (122)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจักร 

  (123)  การผลิต  การซ่อมเค ร่ืองอี เลคโทรลิคส์   เค ร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์ 

อีเลคโทรลคิส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

  (124)  การผลติเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

  (125)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

  (126)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แลว้  หรือเหลอืใช้ 

  (127)  การประกอบกิจการโกดังสนิค้า 

  (128)  การลา้งขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้ 

  (129)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 

  (130)  การก่อสร้าง 

 ข้อ  5  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้   ห้ามมิให้บุคคลใด

ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ  6  ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า  

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

  (1)  สถานที่ประกอบกิจการจะต้องต้ังอยู่ในท าเลที่จะท ารางระบายน้ าโสโครกไปสู่

ทางระบายน้ าสาธารณะ  หรือระบบบ าบัดน้ าเสียได้โดยสะดวก  และการระบายน้ าโสโครกจะต้องไม่ท าให้

เป็นที่เดอืดร้อนแก่ผูอ้าศัยบรเิวณใกลเ้คียง 

  (2)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าควรจะต้องมีบ่อน้ าพักน้ าโสโครกหรือบ่อดัก

ไขมัน  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  เสียง  ความสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือสิ่งใดอันอาจเป็นเหตุ



ร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  (3)  ต้องจัดให้มทีี่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ 

  (4)  ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ เพียงพอและต้องจัดสถานที่ให้

สะอาดมใิห้สกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 

  (5)  จะต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามก าหนดวัน

และเวลาที่ขออนุญาต 

  (6)  ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  เพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการ

จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

  ( 7 )   จะ ต้อ งปฏิบั ติ การทุ กอ ย่ า ง เ พ่ือ ให้ถู ก ต้องตามสุ ขลั กษณะตามค า 

แนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ  7   ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ 4 จะต้องย่ืนค าร้องต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบประกาศที่ก าหนด 

 ข้อ  8   ผู้ ขอ รับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้ าตามข้อ  4  จะ ต้องน าส า เนา 

หลักฐาน  ดังต่อไปนีแ้สดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (3)  หนังสือแสดงกรรมสทิธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการในกรณีที่มิได้เป็น

เจ้าของกรรมสทิธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบการจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคาร

หรือที่ดินให้ประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได้ 

  (4)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ

พิจารณาอนุญาต 

 ข้อ  9  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือ  แจ้งค าสั่งไม่

อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการค้า  ตามข้อ 5 ทราบภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ไดรั้บค าขอตามข้อ 7 และหลักฐานตามข้อ 8 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตาม

วรรคหน่ึงสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครัง้  ครัง้ละไมเ่กินสบิห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและ

เหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้ว

น้ัน 

 ข้อ  10  ผู้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิ จ ก ารค้ า น้ั น ต่อ ไป   จะ ต้ อ ง ย่ื นค า ขอ ต่อ ใบอ นุญาตตามแบบที่ ป ร ะกาศก า หนด   

ภายในก าหนดสามสบิวันก่อนส้ินอายุใบอนุญาต 



 ข้อ  11  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 9 และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 10  จะต้องช าระ

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ต่ อ เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม อั ต ร า ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น 

ข้อบัญญัติน้ี  ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาตแล้วแตก่รณีน้ี 

 ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไมช่ าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดเวลาในวรรคหน่ึง  จะต้องช าระ

ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่จะได้บอกเลิกการด าเนินการก่อน

ถึงก าหนดการเสยีค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติน้ี 

 ข้อ  12     ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ

การค้าตามอัตราท้ายข้อบัญญัติน้ี  ใบอนุญาตฉบับหน่ึงใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียว  และส าหรับสถานที่

แห่งเดียวถ้าประกอบการค้าซึ่งให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่ เดียวกัน  ให้ เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดยีว  ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 ข้อ  13     ผู้ที่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะตอ้งแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ

เห็นได้งา่ย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ  14  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

ย่ื น ค า ข อ รั บ ใ บ แ ท น ใ บ อ นุญ า ต ภ า ย ใ น สิ บ ห้ า วั น   นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ก า ร สู ญ ห า ย   

ถูกท าลาย  หรือช ารุด 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 7 และข้อ 8 

โดยอนุโลมและให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของอายุใบอนุญาตเดมิ น้ัน 

 ข้อ  15  ผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ข้อบัญญัติน้ี  หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้ได้รับ

ค าสั่งไมแ่ก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในเวลาที่

เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสบิห้าวัน 

 ในกรณีที่ผู้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้น

ไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตาม

ข้อบัญญัติน้ี  หรือการไม่ปฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ  16  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได ้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ  17  ผู้ประกอบการค้ารายใดไมป่ฏิบัตติามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบท

ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ  18  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่งระเบียบข้อบังคับเพ่ือการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวให้ใช้บังคับได้ 



 ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  น้ันเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานองค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวให้ใช้บังคับได้ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2555           

    (ลงช่ือ)          ธนวัฒน์    สงิห์กันฑ์ 

                   (นายธนวัฒน์    สงิห์กันฑ์) 

                  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

 

พุฒิพงศ์   ศิริมาตย์ 
(นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
นายอ าเภอสันป่าตอง 

 



บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนยีมกำรออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

ต่อท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง  กำรควบคุมกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  พ.ศ.2554 

ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนยีม 

บำท สตำงค์ 

 1.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์   

1 การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

  

       ก.  จ านวน  ไมเ่กิน 4 ตัว 10 - 

       ข.  จ านวน  5 – 10 ตัว 20 - 

       ค.  จ านวน  11 – 20 ตัว 50 - 

       ง.   จ านวน  21  ตัว ขึน้ไป 500 - 

 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จ านวน  5 - 10  ตัว 10 - 

  ข.  จ านวน  11 – 20  ตัว 50 - 

       ค.  จ านวน  21 – 50  ตัว 100  - 

       ง.   จ านวน  51 – 100  ตัว 1,200 - 

       ค.  จ านวน  100  ตัว  ขึน้ไป 2,000 - 

 การเลี้ยง แพะ  แกะ   

       ก. จ านวน  ไมเ่กิน 10 ตัว 200 - 

       ข.  จ านวน  11 – 20 ตัว 500  - 

       ค.  จ านวน  100  ตัว  ขึน้ไป 1,000 - 

 การเลี้ยงห่าน  เปิด  ไก่   

 ก.    ก.  จ านวนต้ังแต่  50-100  ตัว 10 - 

  ข.  จ านวนต้ังแต่  101-200  ตัว 20 - 

  ค.  จ านวนต้ังแต่  201  ตัว  ขึน้ไป 600 - 

 การเลี้ยงสัตว์น้ า  สัตว์เลี้อยคลาน หรือแมลง 1,000 - 

2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 

3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใด  

อันมีลักษณะท านองเดยีวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของกิจการน้ัน  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไมก่็ตาม 

1,000 - 

    



ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนยีมต่อไป 

บำท สตำงค์ 

 2.  กิจกำรเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การ

ขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

200 - 

5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไมไ่ด้ฟอก 1,000 - 

6 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิไดแ้ปรรูป 1,000 - 

7 การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  หนังสัตว์ 100 - 

8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลอืกหอย  เปลอืกปู  เปลอืกกุง้  

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

1,000 - 

9 การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลอืกหอย 

กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือสว่นอื่น ๆ ของสัตว์ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรสถานประกอบการมีพ้ืนที่ต้ังแต่ 100             

ตารางเมตรขึน้ไป 

1,000 - 

  ข.  โดยใช้เคร่ืองจักรสถานประกอบการมีพ้ืนที่ต่ ากว่า 100   

ตารางเมตร 

800 - 

  ค.  ไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500 - 

10 การผลติ การโม ่ การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การ

สะสม  หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือสว่นหน่ึงส่วนใด

ของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  สถานประกอบการที่มีเนื้อที่ต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึน้

ไป 

500 - 

  ข.  สถานที่ประกอบการที่มีเนื้อที่ต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 300 - 

11 การสะสมหรือลา้งคร่ัง 500 - 

 3.  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับอำหำร  เครื่องดื่ม  น้ ำดื่ม   

12 การผลติเนย  เนยเทียม 1,000 - 

13 การผลติกะปิ  น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย น้ าบูดู 

ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้น

การผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

14 การผลติ  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจา่ กุ้งเจ่า ยกเว้น

การผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนือ้สัตว์ การผลติเนือ้สัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้  ยกเว้น

การผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 



ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนยีมต่อไป 

บำท สตำงค์ 

16 การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธอีื่นใดในการผลติ

อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  

การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลติกุนเชียง หมูยอ  ไสก้รอก  หมูต้ัง 

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  

การผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200 - 

18 การผลติเสน้หมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตีย๋ว เต้าหู้  วุ้นเสน้  เกีย้มอี ๋ 

เต้าฮวย 

  

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200 - 

19 การผลติแบะแซ 200 - 

20 การผลติอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500 - 

21 การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอบั  ขนม

เปี๊ยะ 

  

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200 - 

22 การแกะ  การลา้งสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

23 การผลติน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลอืง  เครื่องดื่ม

ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอืน่ใด ยกเว้นการ

ผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

24 การผลติ  การแบ่งบรรจุน้ าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 

25 การผลติผลติภัณฑ์จากน้ านมวัว 1,000 - 

26 การผลติ  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบียร์  

น้ าส้มสายชู 

1,000 - 

27 การคั่วกาแฟ 500 - 

28 การผลติลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจักร 500 - 
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29 การผลติผงชูรส 1,000 - 

30 การผลติน้ ากล่ัน  น้ าบริโภค 200 - 

31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้น

การผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

32 การผลติ  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครือ่งดื่มชนิดผงอื่น ๆ  200 - 

33 การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 200 - 

34 การผลติบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 - 

35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แชเ่ย็นอาหาร 1,000 - 

36 การผลติน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลติเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองที่มกี าลังต้ังแต่  5  แรงม้า 

ขึน้ไป 

500 - 

 4.  กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์  

เครื่องส ำอำง  ผลิตภัณฑ์ช ำระล้ำง 

  

38 การผลติ  การโม ่ การบด  การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจักร   

  ก.  เครื่องจักที่มีก าลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 5 

แรงม้า 

500 - 

  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

39 การผลติ  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องส าอางต่าง ๆ  

1,000 - 

40 การผลติส าลี ผลติภัณฑ์จากส าลี 1,000 - 

41 การผลติผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผา้อ้อมส าเร็จรูป 1,000 - 

42 การผลติสบู ่ ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ช าระลา้งต่าง ๆ  1,000 - 

 5.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร   

43 การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช   

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 100 - 

44 การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 1,000 - 

45 การผลติแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในท านอง

เดยีวกันด้วย เครื่องจักร 

1,000 - 
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46 การสขี้าวดว้ยเคร่ืองจักร   

  ก.  เครื่องสีขา้วขนาด 25 แรงม้า ขึน้ไป 500 - 

  ข.  เครื่องสีขา้วขนาดต่ ากว่า 25 แรงม้า 200 - 

47 การผลติยาสูบ   

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขา้วดว้ย

เครื่องจักร 

1,000 - 

49 การผลติ  การสะสมปุ๋ย 1,000 - 

50 การผลติใยมะพร้าวหรือวัตถุคลา้ยคลึงด้วยเคร่ืองจักร 1,000 - 

51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 1,000 - 

 6.  กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่   

52 การผลติโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจกัร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่างๆ  

  

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200 - 

53 การหลอม  การหลอ่  การถลุงแรห่รือโลหะทุกชนิด ยกเว้น

กิจการในล าดับที่  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  

การรีด  การอัดโลหะดว้ยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น

กิจการในล าดับที่ 52 

500 - 

55 การเคลอืบ  การชุบโลหะดว้ยตะกั่ว สังกะส ีดบีุก  โครเมี่ยม     

นิเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการใน ล าดับที่ 52 

500 - 

56 การขัด  การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจักร สารเคมี  หรือวิธอีื่นใด 

ยกเว้นกิจการในล าดับที่  52 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง 5 แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แตไ่มเ่กิน 5 

แรงม้า 

500 - 

  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1 แรงม้า  ลงมา 200 - 

57 การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลอืกหรือการล้าง

แร ่

1,000 - 
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 7.  กิจกำรเกี่ยวกับยำนยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล   

58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นส ีการพ่น

สารกันสนิมยานยนต์ 

1,000 - 

59 การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล 

1,000 - 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

ซึ่งมไีว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการ

ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าว

ดว้ย 

2,000 - 

   ก.  จักรยานยนต์ 200 - 

  ข.  รถยนต์ 300 - 

61 การลา้ง  การอัดฉีดรถยนต์ 500 - 

62 การผลติ  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 200 - 

63 การปะ  การเช่ือมยาง 100 - 

64 การอัดผา้เบรก  ผ้าครัช 200 - 

 8.  กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้   

65 การผลติไมข้ีดไฟ 1,0000 - 

66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  

การท าคิว้  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แตไ่ม่เกิน 5 

แรงม้า 

500 - 

  ค.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 200 - 

67 การประดิษฐ์ไม้หวาย  หรืองา เป็นส่ิงของดว้ยเครื่องจักร หรือ

การพ่น  การทาสาร เคลอืบเงาสหีรือการแต่งส าเร็จผลติภัณฑ์

จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  สถานประกอบการต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  สถานประกอบการต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 300 - 

68 การอบไม้ 1,000 - 

69 การผลติธูปดว้ยเคร่ืองจักร 1,000 - 
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70 การประดิษฐ์ส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนดว้ยกระดาษ 300 - 

71 การผลติกระดาษต่าง  ๆ 500 - 

72 การเผาถ่านหรือการสะสมถา่น   

  ก.  ขายสง่ 200 - 

  ข.  ขายปลกี 100 - 

 9.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร   

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 

74 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 500 - 

75 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท านองเดยีวกัน 1,000 - 

76 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เชา่ หอ้งแบ่งเชา่ หรือ

กิจการอื่นในท านองเดยีวกัน 

1,000 - 

77 การประกอบกิจการมหรสพ 1,000 - 

78 การจัดให้มกีารแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดสิโก้เทค     

คาราโอเกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน 

1,000 - 

79 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านอง

เดยีวกัน 

1,000 - 

80 การจัดให้มกีารเลน่สเก็ต โดยมีแสง หรือเสยีงประกอบหรือการ

เลน่อื่น ๆ ในท านองเดยีวกัน 

1,000 - 

81 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แตก่ิจการที่อยู่ใน

บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

82 การประกอบกิจการให้บรกิารควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบรหิาร

ร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแตก่ารให้  บรกิารใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

83 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 500 - 

84 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การ

สาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรอืสิ่งแวดล้อม 

2,000 - 

85 การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ 10,000 - 

 10.  กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

86 การปั่นดา้ย การกรอดา้ย  การทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักร หรือการทอ

ผา้ดว้ยกี่กระตุกต้ังแต่ 5 กี่ขึน้ไป 
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  ก.  การทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักร 500 - 

  ข.  การทอผ้าดว้ยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึน้ไป 300 - 

  ง.  การทอผ้าดว้ยกี่กระตุกต้ังแต่  5-10  กี ่ 200 - 

87 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุน่ 500 - 

88 การปั่นฝ้าย หรือนุน่ดว้ยเคร่ืองจักร 1,000 - 

89 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดว้ยเครื่องจักร 200 - 

90 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ 5 เครื่องขึน้ไป   

       ก. ต้ังแต่ 5 – 10 เครื่อง 100 - 

       ข. ต้ังแต่ 11 – 20 เครื่อง 300 - 

       ค. ต้ังแต่  21  เครื่องขึน้ไป 1,000 - 

91 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์ส่ิงทออื่น ๆ  200 - 

92 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 200 - 

93 การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  500 - 

 11.  กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย  ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่

คล้ำยคลึง 

  

94 การผลติภาชนะดนิเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200 - 

95 การระเบิด การโม ่การป่นหินดว้ยเคร่ืองจักร 1,000 - 

96 การผลติเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 

97 การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน ทราย หรือวตัถุที่คลา้ยคลึง   

  ก.  ไมเ่กิน 5,000 กิโลกรัม 500 - 

  ข.  เกินกว่า 5,000  กิโลกรัม 1,000 - 

98   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุที่คลา้ยคลึง 1,000 - 

99 การเลื่อย การตัด หรือการประดษิฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ  1,000 - 

100 การผลติชอลค์ ปูนปลาสเตอร ์ ปูนขาว ดนิสอพอง หรือการเผา

หินปูน 

1,000 - 

101 การผลติผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือ

สว่นผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบือ้งมุงหลังคา กระเบือ้งยาง 

ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 

200 - 

102 การผลติกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
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103 การผลติกระดาษทราย 1,000 - 

104 การผลติใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000 - 

 12.  กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี   

105 การผลติ  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิ

ไดส ์หรือสารตัวท าละลาย 

2,000 - 

106 การผลติ  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่ก๊าซ  หรือแก๊ส 500 - 

107 การผลติ  การกล่ัน  การสะสม  การขนสง่น้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือ

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ  

   

   ก.  สถานที่ประกอบการต้ังแต่ 100 ตารางเมตรขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ ากว่า 100 ตารางเมตร 200 - 

108 การผลติ  การสะสม การขนสง่ถ่านหิน ถ่านโค้ก 500 - 

109 การพ่นส ียกเว้นกิจการในล าดับที่ 58   

  ก.  พ่นสรีถยนต์ 300 - 

  ข.  พ่นสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต์ 200 - 

110 การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

500 - 

111 การโม ่ การบดชัน 200 - 

112 การผลติส ี หรือน้ ามันผสมสี 1,000 - 

113 การผลติ  การลา้งฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 - 

114 การเคลอืบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

500 - 

115 การผลติพลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 

116 การผลติ  การบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 500 - 

117 การผลติน้ าแข็งแห้ง 200 - 

118 การผลติ  การสะสม  การขนสง่ดอกไม้เพลงิ  หรือสารเคมีอัน

เป็นส่วนประกอบในการผลติดอกไมเ้พลงิ 

2,000 - 

119 การผลติแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลอืบเงา 1,000 - 

120 การผลติ  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่สารก าจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะน าโรค 

1,000 - 

121 การผลติ  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 

ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ ค่ำธรรมเนยีมต่อไป 



บำท สตำงค์ 

 13.  กิจกำรอ่ืน ๆ    

122 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดยีวกันด้วย

เครื่องจักร 

  

   ก.  เครื่องจักรมีก าลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แตไ่มเ่กิน 5 

แรงม้า 

500 - 

  ค.  เครื่องจักรมีก าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

123 การผลติ  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส ์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อีเลคโทรนิคส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

100 - 

124 การผลติเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 500 - 

125 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 

126 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แลว้หรือเหลอืใช้ 1,000 - 

127 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 

128 การลา้งขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้ 200 - 

129 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 - 

130 การก่อสร้าง 500 - 
 


