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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………….. 

 

หลักการ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     

พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕          
องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อุทัยสวรรค์ เพ่ือให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

 
เหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎระเบียบและแบบแผน แตย่ังไม่ครอบคลุมถึงกิจการบางประเภทที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติฯนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
จึงจ าเป็นต้องเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ
นายอ าเภอนากลางเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิตามล าดับต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕            
องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ และ
นายอ าเภอนากลาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย   
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตใิหม่ด้วย 

“ ข้อ ๕ ให้กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 

    (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 
ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

    (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
 



๓ 
 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

     (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้หรือ 
พืชอย่างอ่ืน 
     (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
     (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

    (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆที่คล้ายคลึงกัน 
    (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 

     (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

    (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
    (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

     (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู  
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

   (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
    (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดืม่ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
  (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
  (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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  ๔. กิจการที่ เกี่ ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์  เครื่ องส าอาง ผลิตภัณฑ์  
ท าความสะอาด 

  (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
    (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย 
  (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

    (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ า ยาท า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาด 
ต่าง ๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ  

ในท านองเดียวกัน 
  (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
  (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
    (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร ่
    (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  

ใน ๖ (๑) 
      (๓) การกลึงโลหะด้วยเครื่องจักร (โรงกลึง) 
     (๔)  การเจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑) 

    (๕) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

    (๖) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  
ใน ๖ (๑) 

  (๗) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 

 

 



๕ 
 

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

    (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

    (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

  (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
  (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ 

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

   ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย 

(๔) การอบไม้ 
  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
    (๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  

ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

 



๖ 
 

    (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ

ตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
    (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆในท านอง

เดียวกัน 
    (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

    (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม 

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
  (๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้

บรรจุสินค้า 
  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
    (๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
          (๒) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืนๆ 
          (๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก  ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 
 



๗ 
 

  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 

(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
    (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
  (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
  (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
  (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
  (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 

    (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

  (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
  (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
  (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 

   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต 
ดอกไม้เพลิง 

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์

ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 





๙ 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 
๑ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
     (๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สตัว์ปีก 
            ก.  โค/กระบือ 
                -  การเลี้ยงโค กระบือ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงโค กระบือ เกินกว่า ๔๐ ตัว ขึ้นไป 
            ข.  สุกร 
                -  การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐๐ ตัว 
            ค.  สัตว์ปีก (ห่าน/เป็ด/ไก่) 
                -  การเลี้ยงห่าน เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงห่าน เกินกว่า ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงเป็ด เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงเป็ด เกินกว่า ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงไก่ เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                -  การเลี้ยงไก่ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว    
            ง.  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
                -  จ านวนตั้งแต่ ๒๐ ตัวขึ้นไป 
            จ. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
                -  จ านวนตั้งแต่ ๑๐ ตัวขึ้นไป 
 
     (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้ไม่ว่าจะมีการเรียก
เก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 
 
 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

      ๑,๐๐๐ 
 

  ๕๐ 
๑๐๐ 
  ๕๐ 
๑๐๐ 
  ๕๐ 
๑๐๐ 

 
         ๑๐๐ 
 
         ๒๐๐ 
 
         ๕๐๐ 

 
๒ 

 
กิจการที่เกี่ยวสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
     (๒.๑) การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
             ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
 
 
         ๓๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
 



๑๐ 
 

 
     (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
     (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
     (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ หนังสัตว์ ไขสัตว์ 
     (๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นสถานที่จ าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
     (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ 
ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป 
             ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังต่ ากว่า ๕ แรงม้าลงมา 
             ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     (๒.๗) การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป 
             ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
             ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง ๑ แรงม้าลงมา 
     (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 

 
         ๕๐๐ 
      ๑,๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
 
 
      ๑,๕๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 

 
๓ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
     (๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร 
     (๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อ่ืน 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
 

 
 
 
 
 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
 



๑๑ 
 

 
     (๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร 
     (๓.๖) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเสน้ 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆที่คล้ายคลึงกัน 
     (๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
     (๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
     (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 
     (๓.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
     (๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
     (๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
     (๓.๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
     (๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
     (๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม ้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
               ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
               ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
               ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
               ข. โดยใช้เครื่องจักร 
     (๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
     (๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม  
     (๓.๒๑) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
     (๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
     (๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
     (๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
 
 
 

 
 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
         ๑๐๐     
         ๓๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
         ๑๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
 
         ๑๐๐ 
         ๕๐๐ 
 
 
         ๓๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
 
         ๒๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๓๐๐ 



๑๒ 
 

 
๔ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
     (๔.๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน ๕ แรงม้าข้ึนไป  
             ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
             ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวม ๑ แรงม้าลงมา 
     (๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๔.๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
     (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
     (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 
      ๑,๐๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 

 
๕ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
     (๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
     (๕.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอ่ืน ๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๑๕ แรงม้า  
             ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า  
             ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     (๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกินกว่า ๔๐ แรงม้า  
             ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๑๕ แรงม้า  
             ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
     (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
             ข. โดยใช้เครื่องจักร    
 
 

 
 
 
        ๓๐๐ 
        ๕๐๐ 
        ๕๐๐ 
 
 
     ๑,๐๐๐ 
        ๕๐๐ 
        ๒๐๐ 
 
        ๕๐๐ 
        ๓๐๐ 
        ๑๐๐ 
 
        ๕๐๐ 
     ๑,๐๐๐ 
 
        ๑๐๐ 
        ๒๐๐ 
 
 



๑๓ 
 

 
     (๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
             ก. การผลิตปุ๋ย  
             ข. การสะสมปุ๋ย  
     (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึง  
     (๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

 
 
         ๒๐๐ 
         ๑๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๒๐๐ 

 
๖ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
     (๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่ 
     (๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 
(๖.๑) 
     (๖.๓) การกลึงโลหะด้วยเครื่องจักร (โรงกลึง) 
     (๖.๔)  การเจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
     (๖.๕) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑) 
     (๖.๖) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน 
(๖.๑) 
     (๖.๗) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 
 
      ๑,๐๐๐ 
 
      ๑,๐๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
         ๑๐๐ 
 
         ๒๐๐ 
 
         ๒๐๐ 
 
       ๒,๐๐๐ 

 
๗ 

 
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกล 
     (๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
     (๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
     (๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
     (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องจักรกลด้วย 
     (๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
     (๗.๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
     (๗.๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
     (๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
     (๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ 
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 
 
 

 
 
         ๒๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
      ๑,๐๐๐ 
 
 
        ๑๐๐ 
        ๒๐๐ 
        ๒๐๐ 
        ๒๐๐ 
        ๒๐๐ 



๑๔ 
 

 
๘ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
     (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
     (๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     (๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
     (๘.๔) การอบไม้ 
     (๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
     (๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
     (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
     (๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  

 
 
      ๑,๐๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
         ๘๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 

 
๙ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
     (๙.๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
     (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
     (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
     (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
     (๙.๕) การประกอบกจิการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในท านอง
เดียวกัน 
     (๙.๖) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
     (๙.๘) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
     (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๙.๑) 
     (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ 
ในท านองเดียวกัน 
     (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

 
 
      ๑,๐๐๐ 
 
 
      ๑,๐๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
 
         ๓๐๐ 
 
 
       ๑,๐๐๐ 
 
 
         ๕๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
 
         ๒๐๐ 
 
 



๑๕ 
 

 
     (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
     (๙.๑๓) การประกอบกิจการที่ให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
     (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
     (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
     (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
     (๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
     (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
     (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
     (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
     (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
     (๙.๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลาก 
ตู้บรรจุสินค้า 

 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
      ๒,๐๐๐ 
         ๕๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
         ๓๐๐ 
 

 
๑๐ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
     (๑๐.๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
     (๑๐.๒) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืนๆ 
     (๑๐.๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

 
 
         ๕๐๐ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๑ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
                ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                ข. โดยใช้เครื่องจักร  
     (๑๑.๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร  
     (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่
บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒) 
               ก. ๑ - ๓ ตัน  
               ข. ๓ - ๕ ตัน  
               ค. ๕ ตันขึ้นไป  
     (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
     (๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
     (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
     (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
     (๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
 

 
 
 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
      ๕,๐๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
 
      ๑,๐๐๐ 
      ๑,๕๐๐ 
      ๒,๐๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
 



๑๖ 
 

 
     (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
     (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
     (๑๑.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕) 

 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
 

 
๑๒ 

 
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
     (๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวท าละลาย 
     (๑๒.๒) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าช  
     (๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
               ก. จ านวนที่สะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  
               ข. จ านวนที่สะสมตั้งแต่ ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ลิตร 
               ค. จ านวนที่สะสมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  
     (๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
     (๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๗.๑)  
     (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
     (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
     (๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
     (๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
     (๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
     (๑๒.๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
     (๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
     (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแลก็ หรือสารเคลือบเงา 
     (๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
     (๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

 
 
          ๑๐๐ 
          ๑๐๐ 
 
          ๓๐๐ 
          ๕๐๐ 
       ๑,๐๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๕๐๐ 
 
          ๓๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๓๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๕๐๐ 
          ๑๐๐ 
 
          ๗๕๐ 
          ๒๐๐ 
          ๗๕๐ 

 
๑๓ 

 
กิจการอื่น ๆ 
     (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
     (๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
     (๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
     (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 

 
 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
 
         ๕๐๐ 
         ๒๐๐ 
         ๒๐๐ 
 



๑๗ 
 

 
     (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
    (๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     (๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
     (๑๓.๙) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
     (๑๓.๑๐) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
     (๑๓.๑๑) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
     (๑๓.๑๒) การสะสมน้้ามันเชื้อเพลิง 
                 (๑๓.๑๒.๑) จ้านวนสะสมไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
                 (๑๓.๑๒.๒) จ้านวนสะสมเกินกว่า ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
                 (๑๓.๑๒.๓) จ้านวนสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
                 (๑๓.๑๒.๔) จ้านวนสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
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        ๕๐๐ 
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        ๒๐๐ 
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        ๑๐๐ 
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