
 
 

ร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

 
เรื่อง 

 
การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ 
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
 
 

ประกอบข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง  การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ 

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 
 
 

หลักการ 

  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เร่ือง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 
 

เหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควร มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง การควบคุม
การค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เนื่องจาก
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจการค้า ในต าบลดอยงามเป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรในต าบล  

   ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นที่น่ารังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม จึงออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพฉบับนี้ขึ้น โดยอาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 จึง
สมควรมีข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวไว้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เพื่อความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เรื่อง  การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ 

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 
............................................................................. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เร่ือง การควบคุมการค้าซึ่ง
เป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  

 อาศัยอ านาจความตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงามโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม และนายอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เร่ือง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
ตั้งแต่วันถัดวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามแล้ว  

ข้อ 3 ให้การค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็น
การค้าซึ่งให้ควบคุมตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

ประกาศ ณ วันที่ ................................................................. 

 

ลงชื่อ 

(นายสมชาติ  จายน้อย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

  เห็นชอบ  

ลงชื่อ 

          นายอ าเภอพาน 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ท าการ 
ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
1 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
ก. เกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 
ข. เกิน 10 ตัว ขึ้นไป 

  

2 การเลี้ยงสุกร 
ก. เกิน 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 
ข. เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. เกิน 50 ตัว ขึ้นไป 

  

3 การเลี้ยงแพะ แกะ 
ก. ตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 
ข. เกิน 10 ตัว ขึ้นไป 

  

4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
ก. ตั้งแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 
ข. เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
ค. เกิน 500 ตัว ขึ้นไป 

  

5 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม 
ก. ไม่เกิน 5 ตัว 
ข. เกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 
ค. เกิน 10 ตัว ขึ้นไป 

  

6 การประกอบกิจการเลี้ยง รวมรวมสัตว์นานาชนิด ในที่สาธารณะ
หรือที่เอกชน หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะท านองเดียวกัน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือไม่ก็ตาม 
ก. พื้นที่ ต่ ากว่า 100 ตารางเมตร 
ข. พื้นที่ ตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
7 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ 
ก. ตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว ต่อวัน 
ข. เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว ต่อวัน 
ค. เกิน 50 ตัว ต่อวัน 

  

8 การฟอกหนังสัตว์ และการสะสมหนังสัตว์ 
ก. มีหนังสัตว์ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
ข. มีหนังสัตว์เกิน 200 กิโลกรัม ขึ้นไป 

  

9 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
ก. สะสมไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
ข. สะสม เกิน 200 กิโลกรัม ขึ้นไป 

  

10 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์   
11 การเผาเปลือกหอย   
12 การประดิษฐ์ของ เคร่ืองใช้ด้วยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์

และยาง 
ก. โดยใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

  

13 การสะสมหนังสัตว์ชนิดที่ฟอกแล้ว 
ก. สะสมไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
ข. สะสม เกิน 100 กิโลกรัม ขึ้นไป 

  

14 การสะสมหรือล้างครั่ง 
ก. การสะสมครั่ง 
ข. การล้างครั่ง 

  

15 การสะสมอาหารสัตว์   
16 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

หรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เช่นโรงงานท าอาหารสัตว์  
ก. พื้นที่ ต่ ากว่า 100 ตารางเมตร 
ข. พื้นที่ ตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

 

  



ลับดับ
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
17 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ าดื่ม 
การท าเนย เนยเทียม 

  

18 การท ากะปิ น้ าปลา น้ าเคย ไตปลา เต้าเจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง 
ก. การท ากะปิ  
ข. การท าน้ าปลา  
ค. การท าน้ าเคย  
ง. การท าไตปลา  
จ. การท าเต้าเจ้ียว  
ฉ. การท าซีอ้ิว  
ช. การท าหอยดอง 

  

19 การท าการหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า   
20 การท าและการตากปลาเค็ม เน้ือเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง 

และการเคี่ยวมันกุ้ง 
  

21 การนึ่งปลา การต้มปลา ซึ่งจะใช้แทนการนึ่ง   
22 การเคี่ยวน้ ามันหมู ท ากุนเชียง   
23 การท าเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี่ยมอ้ี 

ก. การท าเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี่ยมอี้ 
ข. การท าขนมจีน 

  

24 การท าแบะแซ   
25 การท าอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นๆ    
26 การท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ   
27 การท าน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา   
28 การท าน้ าตาล 

ก. การท าน้ าตาลทราย 
ข. การท าน้ าตาลชนิดอ่ืน 

  

29 การท าน้ านมข้น   
30 การต้ม กลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้ าส้มสายชู   
31 การคั่วกาแฟ 

ก. คั่วด้วยมือ 
ข. คั่วด้วยเคร่ืองจักร 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

32  การท าลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
ก. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 
ข. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 

  

33 การท าผงชูรส   
34 การท าน้ ากลั่น น้ าบริโภค เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ   
35 การเก็บ การถนอมอาหาร โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 

แรงม้าขึ้นไป 
  

36 การท า บรรจุใบชาแห้ง ชาผง   
37 การท าไอศกรีม   
38 การท าบะหมี่ มะกะโรนี   
39 การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช้ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
  

40 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร   
 
 

41 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
การท าสบู่ 

  

42 การโม่ ป่นหินด้วยเครื่องจักร   
43 การท า บรรจุเคร่ืองส าอาง และยาสีฟัน   
44 การท า การบรรจุ ยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 

ก. ยาแผนโบราณ ใช้เคร่ืองจักร 
ข. แผนปัจจุบัน ใช้เคร่ืองจักร 

  

45 การท าส าลี   
 
 

46 

 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
การอัดเอาน้ ามัน 
ก. โดยใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

  

47 การล้าง การรม การสะสมยางดิบ   
48 การท าแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู และการท าแป้งอ่ืนๆ   



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

49 การสีข้าว 
ก. โดยใช้เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 

แรงม้า 
ค. โดยใช้เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 40 แรงม้า 

  

50 การท าและมวนยาสูบ 
ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 

  

51 การปั่นฝ้ายหรือนุ่น โดยใช้เคร่ืองจักร   
52 การสะสมหรือป่าน 

ก. ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
ข. เกิน 100 กิโลกรัม ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
ค. เกิน 500 กิโลกรัม ขึ้นไป 

  

53 การท า การบรรจุ การสะสมยาฆ่าแมลง   
54 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช   
55 การท า การสะสมปุ๋ย 

ก. การท าปุ๋ย  
ข. การสะสมปุ๋ย 

1. ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
2. เกิน 100 กิโลกรัม 

  

56 การท าใยมะพร้าว หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร   
57 การแปรรูป การตาก การเก็บสะสม หรือการขนถ่าย   

มันส าปะหลัง 
  

 
58 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
การหลอม หล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้ว และโลหะทุกชนิด 
ก. การหลอม หล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้ว เงิน นาค ทอง และ

โลหะทุกชนิด 
ข. การถลุง กลึง โลหะทุกชนิด 

  

59 การเชื่อมและประสานเงิน นาค ทองและโลหะด้วยแก๊ส ไฟฟ้า 
และเคร่ืองจักร 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

60 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิคเกิ้ล 
หรือโลหะอื่นใด 

  

61 การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 
ก. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 1 แรงม้า 
ข. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

 
62 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
การอัด เจาะ รีด โลหะด้วยเครื่องจักร 
ก. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 1 แรงม้า 
ข. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

63 การท าโลหะเป็นภาชนะหรือเคร่ืองใช้ต่างๆ 
ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 

1. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 1 แรงม้า 
2. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า  
       แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
3. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

64 การต่อโลหะโดยใช้ไฟฟ้า แก๊ส หรือเคร่ืองจักร   
65 การสะสม แยก คัดเลือก หรือการล้างแร่   
66 การต่อ ประกอบ หรือซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ รถยนต์  

ก. การซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ รถยนต์ ที่มีเนื้อที่ประกอบ
การค้า ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

ข. เคร่ืองจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 
ค. การต่อ ประกอบ เคร่ืองยนต์ รถยนต์ 

  

67 การล้าง อัด ฉีดรถยนต์   
68 การปะ เชื่อมยาง 

ก. รถยนต์หรือพาหนะที่ใช้เคร่ืองยนต์ 
ข. การหล่อดอก 
 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

69 การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 
ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 

  

70 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ก. สถานประกอบการ พื้นที่ต่ ากว่า 100 ตารางเมตร 
ข. สถานประกอบการ พื้นที่ต้ังแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

  

71 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลซึ่ง
มีไว้บริการหรือจ าหน่ายในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย  

  

72 การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัซ   
 

73 
กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้ 
การท าไม้ขีดไฟ 

  

74 การท าธูป โดยใช้เคร่ืองจักร   
75 การสะสมถ่าน 

ก. ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
ข. เกิน 500 กิโลกรัม 

  

76 การเลื่อยไม้และซอยไม้ 
ก. ด้วยมือ 
ข. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 25 แรงม้า 
ค. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 25 แรงม้า 

  

77 การประดิษฐ์ไม้ หรืองาเป็นสิ่งของต่างๆ 
ก. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 1 แรงม้า 
ข. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน1แรงม้าแต่ไม่เกิน5แรงม้า 
ค. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

78 การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ  
ก. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 
ข. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน2แรงม้าแต่ไม่เกิน5แรงม้า 
ค. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 
 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

79 การไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว และติดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
ก. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 
ข. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน2แรงม้าแต่ไม่เกิน5แรงม้า 
ค. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

80 การท ากระดาษต่างๆ   
81 การโม่ บด ชัน   
82 การอบไม้   

 
83 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ 
การประกอบกิจการ อาบอบนวด 

  

84 การประกอบกิจการโรงแรม   
85 การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
86 การจัดให้มีการเต้นร า ร าวง รองเง็ง หรือการแสดงอื่นๆใน

ท านองเดียวกัน 
  

87 การจัดตั้งสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆท านองเดียวกัน    
88 การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบการละเล่น

อ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
  

89 การรับจ้างแต่งเล็บ การแคะหู การล้างตา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

  

90 การให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การ
ให้บริการดังกล่าว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและการบริหารร่างกาย 

  

91 การแต่งผมและตัดผม   
92 การประกอบการกิจการหอพัก บ้านเช่า อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า 

หรือกิจการอ่ืนใดท านองเดียวกัน 
1. กรณีนับเป็นห้อง 

ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 
ข. 11 – 30 ห้อง 
ค. 31 – 5 0ห้อง 
ง. 51 ห้อง ขึ้นไป 

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 2. กรณีเป็นหลัง คิดหลังละตามพื้นที่ ดังนี้ 
ก. พื้นที่ ไม่เกิน 100 ตารางวา หลังละ 
ข. พื้นที่ ตั้งแต่ 100 – 400  ตารางวา หลังละ 

พื้นที่ ตั้งแต่ 400  ตารางวา ขึ้นไป หลังละ 

  

93 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ 
ก. สวนสนุก  
ข. ตู้เกมส์ หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ เคร่ืองละ 

  

94 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
การสาธารณสุข หรือสิ่งแวดล้อม 

  

95 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
96 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือการเจาะอวัยวะอ่ืนๆ 

ก. การสักผิวหนัง 
ข. การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืนๆ 

  

 
97 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 
การกรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือกี่กระดุม ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป  
ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 กี่ 
ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกิน 10 กี่ ขึ้นไป 
ค. การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

  

98 การทอกระสอบด้วยเคร่ืองจักร   
99 การทอเสื่อ พรม และสิ่งอื่นๆ   

100 การเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เกิน 5 เคร่ือง   
101 การพิมพ์ลวดลายผ้าสิ่งอื่นๆ   
102 การซัก รีดอัดกลีบ กัดสีผ้าโดยใช้เคร่ืองจักร   
103 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ   

 
104 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
การท าภาชนะดินเผา 
ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 

  

105 การท ากระดาษทราย   



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

106 การโม่ การบดยาด้วยเคร่ืองจักร 
ก. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 1 แรงม้า 
ข. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน1แรงม้าแต่ไม่เกิน5แรงม้า 
ค. ด้วยเคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

  

107 การท าสิ่งของ เคร่ืองใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

  

108 การสะสมซีเมนต์ หรือ วัตถุคล้ายคลึง   
109 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือวัตถุคล้ายคลึง   
110 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ   
111 การประดิษฐ์กระจก   
112 การท าชอล์ค ปูนปลาสเตอร์   
113 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   

 
114 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ายหิน สารเคมี 
การท าเชลแล็ก 

  

115 การพ่นสี   
116 การท ากาว   
117 การประดิษฐ์เครื่องใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลโลลอย เบเกอร์-

ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
  

118 การท าสี และน้ ามันผสมสี   
119 การท าน้ ากรด   
120 การสะสมแก๊ส ตั้งแต่ 2 ถังขึ้นไป   
121 การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ก. คลังน้ ามัน 
ข. สถานท่ีบริการน้ ามัน(ป๊ัม) 
ค. ร้านค้าย่อย 

  

122 การท าหลอดกาแฟ   
123 การล้างฟิล์มรูปถ่ายและฟิล์มภาพยนต์ 

ก. การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
ข. การล้างฟิล์มภาพยนต์  

  



ลับดับ 
ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

124    
125    
126    
127    
128    
129    
130    
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    

 


