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หมายเหตุ 

ข้อ 5. ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อนี ้เป็นกิจการที ่ต้องมีการ
ควบคุมในเขตเทศบาลตำบล     ขาณุวรลักษบุรี  

(1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือ

แมลง 
(2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเอาน้ำนม 

          (3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือ
ธุรกิจอ่ืนใด มีลักษณะทำนองเดียวกัน  
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม    

(2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(5)การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
 
 

(3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม 
  
 

 (9)การผลิตอาหารบรรจุกรป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
               (14) การผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว 
              (15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา 
เบียร์ น้ำส้มสายชู 

 
            

          ข้อ 5. ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมในเขตเทศบาลตำบล     ขาณุวรลักษบุรี  

(1) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
 (1)การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  (2)การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืน
ใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการทางตรง
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม    
  
 
 

   (2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (5)การผลิตสิ ่งของเครื ่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื ่น ๆ จาก
เปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการ
ต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

 
(3)กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย
อาหาร สถานที่สะสมอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  (9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์
จากน้ำมันสัตว์ 
  (14)การผลิต สะสม หรือการแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ 
สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
  (15)การผลิตน้ำกลั ่น น้ำบริโภค น้ำดื ่มจากเครื ่อง
จำหน่ายอัตโนมัติ 

 



 (19) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค 
 

 
         (7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
              (2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล 
              (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื ่องจักร 
หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจ
นั ้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื ่องจักรหรือเครื ่องกล 
ดังกล่าว 
              (4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
              (5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
              (6) การปะ การเชื่อมยาง 
              (7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 
          
         
 
 
(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
              (1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
              
 
              (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามสถานพยาบาล      
 (3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร  
เว้นแต่เป็นการให้บริการ 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

  (19)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุง
แต่งอาหาร 
 

  (7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
               (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื ่องยนต์ เครื ่องจ ักร 
เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
               (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 
 (5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
               (6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
               (7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้ง
ศูนย์ถ่วงล้อ 
               (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
 (9) การสะสม การซ่อมเครื ่องกล เครื ่องจักรเก่าหรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 
(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
               (1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว ่าด ้วยสถานพยาบาล  หร ือในสถาน
ประกอบการเพื ่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
               (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
  
 (3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือใน



             
 
     (4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื ่นใน
ทำนองเดียวกัน 
               
 
 
              (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
             (15) การสักผิว การเจาะอวัยวะอ่ืน 
       
 
 
 
 
 
 
     
 (11) กิจการที ่เกี ่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
            (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
            (2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
            (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
            (4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
            (5) การเลื่อน การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ
ต่างๆ 
            (6) การผลิตชอร์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง 
หรือการเผาหินปู 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
               (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบ
สมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
              
               (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
 (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
              (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่
บ้านของผู้รับบริการ 
 (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ของผู้รับบริการ 
 (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน 
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
         
 
      (11) กิจการที ่เกี ่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
             (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
             (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
             (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย
ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
             (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บดหรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 11(2) 
 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 



            (7) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีใยหินเป็นส่วนประกอบ
หรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง
ยาง ฝ้า เพดานท่อน้ำ เป็นต้น 
            (8) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
            (9) การผลิตกระดาษทราย 
            (10) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 
 
       
 
 
 
  
(12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
             

             (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
             (7) การผลิตชอร์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง 
หรือเผาหินปู 
             (8)  การผล ิตผล ิตภ ัณฑ ์ต ่ างๆ ท ี ่ ม ีแร ่ ใยห ินเป็น
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา 
กระเบื้องยาง ฝ้า เพดานท่อน้ำ เป็นต้น 
             (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
             (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
             (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื ้นผิว
กระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(5) 
         
(12) กิจการที่เกี ่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่าง ๆ 
              
            (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา
หรือแพปลา 
 (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 (11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือ
สัตว์พาหะนำโรค 
 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 (13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทา
นอล 
 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต         บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี       ต่อท้ายร่างบัญญัติเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564         เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
ลำดับ ประเภทกิจการ บาท ลำดับ ประเภทกิจการ บาท 

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล  7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล  
 -   (2)การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 500 
 -   (9)การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
300 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 -   (3)การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

300 

 -   (12)การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 300 
 -   (15)การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 300 

 -   (19)การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
 -   (20)การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
 -   (21)การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 
 

 -   (22)ประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้
บรรจุสินค้า 

 

11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง 

    

 -   (5)การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 
 -   (12)การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(5) 
300 

 

 



 

 

 

ลำดับ ประเภทกิจการ บาท ลำดับ ประเภทกิจการ บาท 
13. กิจการอ่ืนๆ  13. กิจการอื่นๆ  

 -   (9)การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 1,000 
 -   (10)การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500 
 -   (11)การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 500 
 -   (12)การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 
 -   (13)การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล 1,000 

 

 

 

 

 

 


