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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2556 

 
 

หลักการ 
ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ทาไร   วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
 

เหตุผล 
  โดยที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ทาไร  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ   พ.ศ.254 0  ไดกําหนด บทนิยามในเรื่อง “เจาพนักงานสวนทองถิ่น ” ไมสอดคลองกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป    พรอมดวยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  วา กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ฉบับที่  5 
และฉบับที่  6  เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันจึงมีการเพ่ิมเติมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแล ควบคุมและปองกันเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติน้ี 
 

******************************************* 
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-สําเนา- 
ขอบัญญัติองคการบริหารตําบลทาไร 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2556 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงรายช่ือกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพให
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537  และมาตรา 5  มาตรา 31  มาตรา 32  มาตรา 54  มาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6   
องคการบริหารสวนตําบลทาไร  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล ทาไรและนายอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  ออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ทาไร เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556” 

ขอ  2  ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทาไร  นับแตวันถัดจากวันที่ได
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรบริหารสวนตําบลทาไรแลว  7  วัน 

ขอ   3  บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ  คําสั่งอ่ืนใด  ในสวนที่ไดตราไวแลวในบัญญัติน้ีหรือ 
ซึ่งขัดแยง  กับขอบัญญัติน้ีใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 

 ขอ  4 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “เจาพนักงานทองถิ่น”ในขอ 3.   แหงประกาศขอบังคับ
ตําบลทาไร  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 254 0 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไร” 
      ขอ   5 ให”กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง
สุขภาพ  โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุม
อาหาร โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 
หรือไมก็ได โดยทั้งน้ี  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 ขอ  6  ให “การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน ” หมายความวา การประกอบ
กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กต้ังแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน 6 ป ที่บานของผูรับบริการ ทั้งน้ี 
ไมวาการประกอบกิจการน้ันจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม  
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 ขอ 7 ให “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” หมายความวา  การประกอบกิจการที่
ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป)  ที่บานของผูรับบริการ  ทั้งน้ี  ไมวาการ
ประกอบกิจการน้ันจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม  
 ขอ 8 ใหยกเลิกความในกลุมกิจการขอ  4 (85),(86),(117),(118),(123),(125) กิจการที่เกี่ยวกับการ
บริการ แหงประกาศขอบังคับตําบล ทาไร เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.254 0 ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
 “(85),(86),(117),(118).(123),(125) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวย
สถานพยาบาล 

(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า อบสมุนไพร เวนแตเปนใหบริการใน (1) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(4) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน 
(6) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดง 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(7) การประกอบกิจการสระวายนํ้า   หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการใน (1)  
(8) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารที่มี 
    วัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน 
    สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(9) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย 

  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(10) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
(11) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(12) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือ

สิ่งแวดลอม 
   ( 13) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

(14) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน 
(15) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 
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    ขอ 9 ใหเพ่ิมความใน ขอ 4 แหงประกาศขอบังคับตําบลทาไร  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540  และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

 “(126) กิจการทาเทียบเรือ สะพานปลา หรือแพปลา” 
ขอ 10 ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงประกาศขอบังคับตําบล ทาไร  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
“ขอ 5 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัติน้ี มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดประกอบกิจการ

ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ 4 ลักษณะที่เปนการคา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร  เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ตามใบอนุญาตที่แนบทาย
ขอบัญญัติน้ี ” 

ขอ 11 ใหยกเลิกความในขอ 6 (11). แหงประกาศขอบังคับตําบล ทาไร   เรื่อง  ควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ 6 (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลทาไร” 

ขอ 12 ใหเพ่ิมขอความในขอ 8. แหงประกาศขอบังคับตําบล ทาไร   เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

 “ขอ 8 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายไดพิจารณาเห็นวา 
ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามความในขอ 6 ขอ 7 และการอนุญาตน้ันไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสุขภาพ
ของประชาชน  ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบที่กําหนดไวภายในสิบหาวัน   

  ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการคา
เชนน้ันตอไป จะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัติน้ี ภายในกําหนดสามสิบวัน
กอนสิ้นอายุใบอนุญาต” 

ขอ 13 ใหยกเลิกความในขอ  10. แหงประกาศขอบังคับตําบล ทาไร  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540  ลงวันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ 10 ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ 4 และผูตอใบอนุญาตตามขอ 8 จะตองชําระคาธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติน้ี ในวันที่มารับใบอนุญาต หรือ
วันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหน่ึง จะตองชําระคาปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติน้ี 

ใบอนุญาตฉบับหน่ึงใหใชสําหรับการคาประเภทเดียว  และเฉพาะสถานที่แหงเดียวถาประกอบการ
คาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่อัตราสูงแต
ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนใหเรียกเก็บเพียงกึ่งอัตรา” 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 

อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

1 กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว         

  การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง       

  1.1 การเลี้ยงมา โค กระบือ         

  ก. ตั้งแต  5  ตัว – 10 ตัว 100 -   

  ข. ตั้งแต 11 ตัว – 15 ตัว 
 

  200 -   

  ค. ตั้งแต 16 ตัว – 20 ตัว   300 -   

  ง. ตั้งแต 21 ตัว – 49 ตัว 
 

  500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  จ. ตั้งแต  50  ตัว  -  99  ตัว 
 

  1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ฉ. ตั้งแต  100 ตัวขึ้นไป 1,500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  1.2   การเลี้ยงสุกร       

  ก.ตั้งแต  10  ตัว  -  20  ตัว 200 -   

  ข.ตั้งแต  21  ตัว  -  29  ตัว   500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ค.ตั้งแต  30  ตัว  -  99  ตัว   1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ง.ตั้งแต  100 ตัวขึ้นไป 
 

  1,500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  1.3  การเลี้ยงแพะ แกะ 
 

        

  ก.ตั้งแต  10  ตัว  -  20  ตัว   500 -   

  ข.ตั้งแต  21  ตัวขึ้นไป 
 

  1,000 -   

  1.4   การเลี้ยงหาน เปด ไก         

  ก.ตั้งแต   50  ตัว  - 100  ตัว   100 -   

  ข.ตั้งแต  101 ตัว  -  200  ตัว   250 -   

  ค.ตั้งแต  201  ตัว  -  1,000  ตัว   500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ง.ตั้งแต  1,000  ตัวขึ้นไป   3,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  1.5  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม         

  ก.ตั้งแต  50  ตัว  -  99  ตัว 
 

  1,500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ข.ตั้งแต  100  ตัวขึ้นไป     2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
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        อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 
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อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใด 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชม       

  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียก       

  เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม       

  หรือไมก็ตาม 
  

        

2 กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ         

  2.1 การฆาสัตว  ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

  2.2 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว การสะสมหนังสัตว     แกไข (เนื้อความ) 

  ขนสัตว ท่ียังมิไดฟอก       

  ก.  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว 1,000 -   

  ข.  การสะสมหนังสัตว ขนสัตว   1,000 -   

  2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  2.4 การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว   1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  2.5 การตม  การตาก การเผาเปลือกหอย  2,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  เผาเปลือกป ูเปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย     (คาธรรมเนียม) 

  อาหาร  การเรขาย และการขายในตลาด       

  2.6 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จาก     แกไข (เนื้อความ) 

  เปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว       

  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
 

        

  ก. ประดิษฐดวยเครื่องจักร   3,000 -   

  ข. ประดิษฐโดยมิใชเครื่องจักร   2,000 -   
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2 กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ             

  2.7  การผลิต  การโม  การบด การผสม การบรรจุ     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ       

  สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเปนอาหารสัตว       

  ก.โรงงานผลิต 
 

  5,000 -   

  ข.สถานท่ีสะสม (โกดัง) 
 

  1,000 -   

  ค.สถานท่ีจําหนาย 500 -   

  2.8  การสะสมหรือการลางครั่ง   1,500 - 
แกไข 
(คาธรรมเนียม) 

3 กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม       

  3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 500 - 
แกไข 
(คาธรรมเนียม) 

  3.2 การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา     แกไข (เนื้อความ) 

  น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือ       

  ซอยปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

         ก.การผลิตและสะสม   1,000 -   

         ข.การสะสม 

 
  500 -   

  3.3 การผลิต การหมัก  การสะสมปลารา ปลาเจา     แกไข (เนื้อความ) 

  กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

        ก.การผลิตและสะสม   500 -   

        ข.การสะสม 
 

  300 -   

  3.4  การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  300 - แกไข (เนื้อความ) 

  การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

  3.5  การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด 500 - แกไข (เนื้อความ) 

  ในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ี     (คาธรรมเนียม) 

  จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และ       

  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน         
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บาท สต. 

  3.6  การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ        1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร     (คาธรรมเนียม) 

  การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือการ       

  บริโภคในครัวเรือน       

  3.7  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย     แกไข (เนื้อความ) 

  เตาหู  วุนเสน เกี๋ยมอ๋ี 
 

      (คาธรรมเนียม) 

        ก. การผลิตเสนหม่ี วุนเสน 1,000 -   

        ข. การผลิตเตาฮวย เตาหู เกี้ยมอ๋ี   1,000 -   

        ค. การผลิตขนมจีน 500 -   

        ง. การผลิตกวยเตี๋ยว 1,000 -   

  3.8  การผลิตแบะแซ 1,000 - 
แกไข 
(คาธรรมเนียม) 

  3.9  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  ภาชนะอ่ืนใด     (คาธรรมเนียม) 

  3.10 การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ       (คาธรรมเนียม) 

  3.11  การแกะ การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่ง 1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

  3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา      แกไข (เนื้อความ) 

  น้ําถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด     (คาธรรมเนียม) 

  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

     ก.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 -   

     ข.  โดยไมใชเครื่องจักร  500 -   

  3.13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล       แกไข (เนื้อความ) 

     ก.  การผลิต 
 

  3,000 - (คาธรรมเนียม) 

     ข.  การแบงบรรจ ุ     2,000 -   
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  3.14  การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว       1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  3.15  การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล 2,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  สุรา เบียร น้ําสมสายช ู
 

      (คาธรรมเนียม) 

  3.16 การคั่วกาแฟ 2,000 - 
แกไข 
(คาธรรมเนียม) 

  3.17  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร       แกไข (เนื้อความ) 

     ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 10 แรงมา 2,000 - (คาธรรมเนียม) 

     ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน 10 แรงมาขึ้นไป 3,000 -   

  3.18  การผลิตผงชูรส 
 

  3,000 - 
แกไข 
(คาธรรมเนียม) 

  3.19  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค     แกไข (เนื้อความ) 

         ก. โดยใชเครื่องจักร 3,000 - (คาธรรมเนียม) 

         ข. โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 -   

  3.20 การตาก  การหมัก การดองผัก ผลไม หรือ 1,500 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  พืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน       

  3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือ     แกไข (เนื้อความ) 

  เครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  

 
      (คาธรรมเนียม) 

      ก.โดยใชเครื่องจักร 
 

  2,000 -   

      ข.โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 -   

  3.22 การผลิตไฮศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน     แกไข (เนื้อความ) 

  ครัวเรือน 
  

      (คาธรรมเนียม) 

      ก.โดยใชเครื่องจักร 1,000 -   

      ข.โดยไมใชเครื่องจักร 300 -   

  3.23 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ     แกไข (เนื้อความ) 

  ท่ีคลายคลึง 
  

      (คาธรรมเนียม) 

      ก.โดยใชเครื่องจักร 
 

  2,000 -   

      ข.โดยไมใชเครื่องจักร     1,000 -   
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  3.24 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร       3,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  3.25 การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ี     แกไข (เนื้อความ) 

  จําหนายอาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน     (คาธรรมเนียม) 

      ก.การผลิตน้ําแข็งหลอด 1,500 -   

      ข.การผลิตน้ําแข็งอ่ืน 
 

  2,000 -   

  3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  ท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป       

  
   

        

4 กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย       

  เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง       

  4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยา     แกไข (เนื้อความ) 

  ดวยเครื่องจักร 
 

      (คาธรรมเนียม) 

      ก. แผนปจจุบัน 5,000 -   

      ข. แผนโบราณ 

 
  2,000 -   

  4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น     แกไข (เนื้อความ) 

  กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ       (คาธรรมเนียม) 

      ก. การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู  3,000 -   

  เครื่องสําอางตาง ๆ 
 

        

      ข. การผลิต การบรรจุผาเย็น กระดาษเย็น 2,000 -   

  4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี 1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย  5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ผาออมสําเร็จรูป       

  4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 
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5 กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร             

  5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช 3,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ     แกไข (เนื้อความ) 

      ก. การลาง การอบ การรม 5,000 - (คาธรรมเนียม) 

      ข. การสะสม 
 

  3,000 -   

  5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือ 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  แปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร       

  5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร   1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  5.5 การผลิต เก็บสะสมยาสูบ 1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  5.6 การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  การนวดขาว ดวยเครื่องจักร     (คาธรรมเนียม) 

  5.7 การผลิต การสะสมปุย       แกไข (เนื้อความ) 

      ก. โรงงานผลิตปุย 3,000 - (คาธรรมเนียม) 

      ข. สถานท่ีสะสม และ/หรือ จําหนาย 500 -   

  5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 - แกไข (เนื้อความ) 

          

6 กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร         

  6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ       

      ก. โดยใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา 3,000 -   

      ข. โดยไมใชเครื่องจักรไฟฟา 1,000 -   

  6.2 การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด     แกไข (เนื้อความ) 

  ยกเวนกิจการใน (6.1) 
 

      (คาธรรมเนียม) 

      ก. การหลอม การหลอ   3,000 -   
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  6.2 การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด     
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  ยกเวนกิจการใน (6.1) 
 

        

     ข. การถลุง 
 

  3,000 -   

  6.3  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด     
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักร       

  หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (6.1)       

      ก. การกลึง การเจาะ การรีด การอัด 3,000 -   

      ข. การเชื่อม การตี การตัด การประสาน 3,000 -   

  6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี     
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  ดีบุก โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการ       

  ใน (6.1) 3,000 -   

  6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือ     
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  วิธีอ่ืนใดยกเวนในกิจการใน (6.1) 3,000 -   

  
   

        

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล       

  7.1  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  การพนสี การพนสารกันสนิมรถยนต       

      ก.  การตอ การประกอบ   3,000 -   

      ข.  การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 2,000 -   

  7.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบ     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ       

  รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล       

      ก. การตั้งศูนยถวงลอ 1,000 -   

      ข. การซอม การปรับแตง   1,000 -   
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  7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต เครื่องจักร     แกไข (เนื้อความ) 

  หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการ     (คาธรรมเนียม) 

  ประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม หรือปรับปรุงยานยนต       

  เครื่องยนตหรือเครื่องกลดังกลาวดวย       

      ก. รถยนต เครื่องจักร เครื่องกล   3,000 -   

      ข. ยานยนต 
 

  3,000 -   

  7.4  การลาง การอัดฉีดรถยนต 500 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่     แกไข (เนื้อความ) 

      ก. การผลิต 3,000 - (คาธรรมเนียม) 

      ข. การซอม การอัด 1,000 -   

  7.6 การปะ การเชื่อมยาง     แกไข (เนื้อความ) 

     ก. รถ 2 ลอ และ/หรือ 3 ลอ   300 - (คาธรรมเนียม) 

     ข. รถ 4 ลอ ขึ้นไป 800 -   

  7.7 การอัดผาเบรค ผาคลัช   1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

          

8 กิจการที่เก่ียวกับไม 
 

        

  8.1  การผลิตไมขีดไฟ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  8.2  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ  2,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร     (คาธรรมเนียม) 

  8.3  การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร 2,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตง     (คาธรรมเนียม) 

  สําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย       

  8.4 การอบไม 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  8.5 การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร   2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 
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8 กิจการที่เก่ียวกับไม       

  8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ   5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน       แกไข (เนื้อความ) 

       ก.การเผา 1,000 - (คาธรรมเนียม) 

       ข.การสะสม 
 

  800 -   

    
  

        

9 กิจการที่เก่ียวกับบริการ       

  9.1 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 3,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล       

  9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการ 2,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  ใหบริการใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย     (คาธรรมเนียม) 

  วาดวยสถานพยาบาล 
 

        

  9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา 3,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการใน 9(1) หรือ       

  ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล       

  9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือ กิจการอ่ืนใน     แกไข (เนื้อความ) 

  ทํานองเดียวกัน     (คาธรรมเนียม) 

       ก. มีหองน้ําตั้งแต 100 หองขึ้นไปหรือตึกแถว 10,000 -   

  หลังเดียว หรือหลายหลังไมมีลักษณะการเปนตึกแถว       

  หรือเรือนไมหลังเดียวหรือหลายหลังก็ตามแตมี       

  อาณาเขตเปนสนามหญา หรือท่ีวางสําหรับผูใหพัก       

  ไดอาศัยเดินเลนเพ่ือหยอนใจ       

      ข. มีหองน้ําตั้งแต 50 หองขึ้นไป แตไมถึง 100 หอง  5,000 -   

  หรือลักษณะเปนตึกแถวหรือแมแตบางสวนเปนตึกแถวก็ตาม       
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9 กิจการที่เก่ียวกับบริการ       

  9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือ กิจการอ่ืนใน       

  ทํานองเดียวกัน       

      ค. มีหองน้ําตั้งแต 30 หองขึ้นไป แตไมถึง 50 หอง  1,000 -   

  หรือลักษณะเปนตึกแถวหรือแมแตบางสวนเปนตึกแถวก็ตาม       

     ง. มีหองน้ําไมถึง 30 หอง หรือมีลักษณะเปนเรือนไม 500     

  หรือแมแตบางสวนจะเปนหองแถวก็ตาม       

  9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

    ก. มีหองตั้งแต 100 หองขึ้นไป 7,000 -   

    ข. มีหองตั้งแต 50 หองขึ้นไป แตไมถึง 100 หอง 4,000 -   

    ค. มีหอง 20 หองขึ้นไป แตไมถึง 50 หอง 3,000 -   

    ง. มีไมถึง 20 หอง 2,000 -   

  9.6  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  9.7  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา รําวง  3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ        

  ในทํานองเดียวกัน 

 
        

  9.8  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  ในทํานองเดียวกัน 
 

        

  9.9 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ 3,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  หรือการเลนอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน       (คาธรรมเนียม) 

  9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม      แกไข (เนื้อความ) 

  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบ     (คาธรรมเนียม) 

  วิชาชีพเวชกรรม       

    ก.สถานท่ีปรับอากาศ (ตัดผม เกาอ้ืละ หรือเครื่องตัดผมเครื่องละ) 700 -   

   ข. สถานท่ีไมปรับอากาศ (ตัดผม เกาอ้ืละ หรือเครื่องตัดผมเครื่องละ) 100 -   

        



  

   
19 

        อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 

อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

9 กิจการที่เก่ียวกับบริการ       

  9.11 การประกอบกิจการใหบริการ ควบคุมน้ําหนัก 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ       

  การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เวนแต       

  การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย       

  วาดวยสถานพยาบาล 
 

        

  9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ     เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

     ก. สนามกอลฟ 7,000 -   

     ข. สนามฝกซอมกอลฟ 3,000 -   

  9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม       

  9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอ่ืน 2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  9.16 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  9.17 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  
   

        

10 กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ       

  10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร     แกไข (เนื้อความ) 

  หรือการทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ ขึ้นไป     (คาธรรมเนียม) 

   ก. การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต 5 กี่ แตไมเกิน 10 กี่ 2,000 -   

   ข. การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ 3,000 -   

   ค. การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 10,000 -   

  10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  10.3 การปนดายหรือนุนดายเครื่องจักร 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม/ปละ   

หมายเหตุ 
บาท สต. 

10 กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ       

  10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวย 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  เครื่องจักร       

  10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  10.6 การพิมพผาหรือการพิมพสิ่งทออ่ืนๆ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา ดวย 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  เครื่องจักร       

  10.8 การยอม การคัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 2,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

          

11 กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุ       

  ที่คลายคลึง       

  11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  11.2 การระเบิด การโม การปนหิน ดวยเครื่องจักร 10,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  11.4 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุ 2,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  ท่ีคลายคลึง 
  

        

  11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือ 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  วัตถุท่ีคลายคลึง       

  11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ     แกไข (เนื้อความ) 

      ก.โดยใชเครื่องจักร 5,000 - (คาธรรมเนียม) 

      ข.โดยไมใชเครื่องจักร 2,000 -   

  11.7 การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง 5,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  หรือการเผาหินปูน     (คาธรรมเนียม) 

  11.8 การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 10,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  หรือสวนผสมเชน ผาเบรค ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา เปนตน       
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        อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 

อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

11 กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุ       

  ที่คลายคลึง       

  11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  11.10 การผลิตกระดาษทราย 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 8,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

    
  

        

12 กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี       

  12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนกรด ดาง 10,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  สารออกซิไดสหรือสารตัวทําละลาย     (คาธรรมเนียม) 

  12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ     แกไข (เนื้อความ) 

     ก. สถานท่ีเติมบรรจุกาซ 2,000 - (คาธรรมเนียม) 

     ข. สถานท่ีจําหนาย (รานคา) 500 -   

  12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามัน     แกไข (เนื้อความ) 

  ปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ     (คาธรรมเนียม) 

     ก. คลังน้ํามัน 10,000 -   

     ข. สถานท่ีตั้งปมจําหนาย 5 หัวจายขึ้นไป 5,000 -   

     ค. สถานท่ีตั้งปมจําหนาย 2 - 4 หัวจาย 1,000 -   

     ง. สถานท่ีตั้งปมจําหนาย 1 หัวจาย หรือปมหลอดแกว 500 -   

  12.4 การผลิต การสะสม การขนสง ถานหิน ถานโคก 10,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  12.5 การพนสี ยกเวนกิจการใน (1) 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง       

  12.7 การโม การบดชัน 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี 10,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 

อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

  12.9 การผลิตการลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต     แกไข (เนื้อความ) 

        ก.การผลิต 5,000 - (คาธรรมเนียม) 

       ข.การลาง 1,000 -   

  12.10 การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง       

  12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือ 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  วัตถุท่ีคลายคลึง 
 

        

  12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  12.14 การผลิต การสะสม การขนสง ดอกไมเพลิงหรือสารเคมี     
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง       

     ก.การผลิต 5,000 -   

     ข.การสะสม การขนสง 3,000 -   

  12.15 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง     แกไข (เนื้อความ) 

  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค     (คาธรรมเนียม) 

     ก.การทํา (ผลิต) 
 

  5,000 -   

     ข.การสะสม การขนสง 5,000 -   

  12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว     แกไข (เนื้อความ) 

     ก.การผลิต 3,000 - (คาธรรมเนียม) 

     ข.การสะสม 1,000 -   

          

13 กิจการอื่น ๆ        

  13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 3,000 - แกไข (เนื้อความ) 

  ดวยเครื่องจักร     (คาธรรมเนียม) 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือประกอบการคา 

ซ่ึงเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ลําดับ ประเภทการคา 

อัตราคาธรรมเนียม/ป
ละ 

  
หมายเหตุ 

บาท สต. 

13 กิจการอื่น ๆ        

  13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา     แกไข (เนื้อความ) 

  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา     (คาธรรมเนียม) 

     ก.การผลิต 10,000 -   

     ข.การซอมพ้ืนท่ีต้ังแต 50  ตารางวาขึ้นไป 3,000 -   

     ค.การซอมพ้ืนท่ีไมถึง 50  ตารางวาขึ้นไป 500 -   

  13.3 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     แกไข (เนื้อความ) 

     ก.โดยใชเครื่องจักร 3,000 - (คาธรรมเนียม) 

     ข.โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 -   

  13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 3,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

     ก. พ้ืนท่ี  35  ตารางวา ขึ้นไป 1,000 -   

     ข. พ้ืนท่ีนอยกวา  35  ตารางวา  500 -   

  13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 1,000 - 
แกไข
(คาธรรมเนียม) 

  13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 5,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  13.9 กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ 3,000 - เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

  แพปลา       
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