
 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญตัิ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ เปน ผู รักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต  กรรมวิธี  การผลิต  

ที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณ

ขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  ไอ  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  

รังสี  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ  กําหนด 
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“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางขึ้น 

อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

กิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๖ ใหกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้   เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

 (๑.๑) การเพาะพันธุเล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือ

คาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูกเขา  

หนังขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

 (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 
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(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอื่น 

 (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว  โดยการตาก  บด  นึ่ง  

ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

 (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

 (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

 (๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม   

 (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
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 (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

 (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

 (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

(๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง 

สบูท่ีใชกับรางกาย 

 (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

 (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

 (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
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 (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร   

 (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  หรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

 (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไมและกระดาษ 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

 (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน   

 (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ  

 (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

 (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน   

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือ

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

 (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

 (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๖  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญในลักษณะท่ีเปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ใหย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนกังานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลคึมใหญกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  ระบายน้ํา

ไดสะดวก 

(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง   

ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวพาหะนําโรค 

(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้นๆ 

(๘) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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(๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้น  

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธี ท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน  

สาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผู ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่ งกํ าหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยู เสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลง

และสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ ไดรับแตงตั้ ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 
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ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๑๖ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓  

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๘ หากผู รับ ใบอนุญาตประสงคจะแก ไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคํ าขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ 
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หมวด  ๔ 

แบบพิมพ 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เสรี  กาญจนดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคึมใหญ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลคึมใหญ                                                                         
เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง  

 ๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

 ๑.๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนบุาลสัตวบก  

 

 

 

 

๑.๑.๑.๑ 

๑.๑.๑.๒ 

๑.๑.๑.๓ 

จํานวนไมเกิน ๒๐ ตัว 

จํานวนเกิน ๒๐ ตัวแตไมเกิน ๕๐ ตัว 

จํานวนเกิน ๕๐ ตัว 

- 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

  ๑.๑.๒ การเพาะพันธุ เลีย้ง และอนบุาลสัตวปก  

   ๑.๑.๒.๑ จํานวนไมเกิน ๒๐ ตัว - 

   ๑.๑.๒.๒ จํานวนเกิน ๒๐ ตัวแตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒๐๐ 

   ๑.๑.๒.๓ จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 

  ๑.๑.๓ การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนบุาลสัตวน้าํ  

- 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

   ๑.๑.๓.๑   จํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 

   ๑.๑.๓.๒   จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัวแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว 

   ๑.๑.๓.๓   จํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว 

  ๑.๑.๔ การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนบุาลสัตวเลื้อยคลาน  

   ๑.๑.๔.๑   จํานวนไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒๐๐ 

   ๑.๑.๔.๒   จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัวแตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 

   ๑.๑.๔.๓   จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ 

  ๑.๑.๕ การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนบุาลสัตวจาํพวกแมลง ๒๐๐ 

 ๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทาํนองเดียวกัน เพือ่ใหประชาชนเขาชม 

หรือเพื่อประโยชนของกิจการนัน้ ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ    

 ๒.๑ การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

  ๒.๑.๑ 

๒.๑.๒ 

โดยไมใชเคร่ืองจักร 

โดยใชเคร่ืองจักร 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว   

  ๒.๒.๑ การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว ขนสัตว ๒๐๐ 

  ๒.๒.๒ การสะสม หนังสัตว ขนสัตว ๒๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวทีย่ังมิไดแปรรูป ๔๐๐ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น  หรือไขสัตว ๓๐๐ 

 



-๒- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๒.๕   

 

การผลิตสิ่งของเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง  

กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว ดวยการตม นึ่ง ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร 

 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 ๒.๕.๑   โดยไมใชเคร่ืองจักร 

 ๒.๕.๒   โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

 ๒.๕.๓   โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป 

 ๒.๖   

 

การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจ ุสะสมหรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว 

หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสตัวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

๕๐๐ 

 ๒.๗   การผลิต แปรรูป สะสม  หรือลางคร่ัง ๕๐๐ 

๓ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม นํ้าดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๑  การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุ น้าํพริกแกง น้าํพริกปรุงสาํเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 

น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 

  ๓.๑.๑ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุ น้าํพริกแกง น้าํพริกปรุงสาํเร็จ ๔๐๐ 

  ๓.๑.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม                   

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๔๐๐ 

 ๓.๒   

 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา  

ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา  

หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน  

 

  ๓.๒.๑ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 

  ๓.๒.๒ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวนั ๑,๐๐๐ 

 ๓.๓   การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม  

หรือพืชอยางอ่ืน 

 

  ๓.๓.๑ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 

  ๓.๓.๒ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจเุกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวนั ๑,๐๐๐ 

 ๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว โดยการตาก  

บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา  

หรือวิธีอ่ืนใด 

 

  ๓.๔.๑ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 

  ๓.๔.๒ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจเุกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวนั ๑,๐๐๐ 

 ๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลกูชิ้น  

  ๓.๕.๑ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 

  ๓.๕.๒ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวนั 

 

๑,๐๐๐ 



-๓- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

วุนเสน เก๋ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 

 

  ๓.๖.๑   โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๖.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๗  การผลิต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ที่คลายคลงึกัน 

 

  ๓.๗.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๗.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  

  ๓.๘.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๘.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๘.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  

  ๓.๙.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๙.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๙.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

 

  ๓.๑๐.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๑๐.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๑๐.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  

  ๓.๑๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๑๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๑๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  

  ๓.๑๒.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๑๒.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๒.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลติ สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  

  ๓.๑๓.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๓.๑๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๓.๑๒.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 



-๔- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร ไวน 

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

 

  ๓.๑๔.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๔.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

  ๓.๑๔.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

 ๓.๑๕ การผลิตน้าํกลั่น น้ําบริโภค น้าํดื่มจากเคร่ืองจําหนายอัตโนมัต ิ  

  ๓.๑๕.๑ กําลังผลิตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรตอวัน ๕๐๐ 

  ๓.๑๕.๒ กําลังผลิตเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓,๐๐๐ ลิตรตอวัน ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๕.๓ กําลังผลิตเกิน ๓,๐๐๐ ลิตรตอวัน ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้าํแข็ง  

  ๓.๑๖.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๑๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๖.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้าํโซดา น้าํจากพืช  

ผัก ผลไม เคร่ืองดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

 

  ๓.๑๗.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๑๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๗.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

  ๓.๑๘.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๑๘.๒  โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๑๘.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  

  ๓.๑๙.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๑๙.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้าํเชื่อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ๓.๒๐.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๒๐.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓.๒๐.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  

  ๓.๒๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๓.๒๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําทีไ่มใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๓,๐๐๐ 

 ๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักร ๕๐๐ 



-๕- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

 

 ๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  

  ๔.๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร หรือใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน  

ไมเกิน ๕ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๔.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๔.๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสาํอาง 

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย  

 

  ๔.๒.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร หรือใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน 

ไมเกิน ๕ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๔.๒.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา 

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๒,๐๐๐ 

  ๔.๒.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๔.๓ การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑจากสาํล ี ๑,๐๐๐ 

 ๔.๔   การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามยั ผาออมสาํเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

 ๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้าํยาทาํความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ  

 

  ๔.๕.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๔.๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๔.๕.๓   โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

 ๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจนุ้ํามันจากพืช 

  ๕.๑.๑  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๕.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๕.๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดบิ ๕๐๐ 

 ๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ 

แปงอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกัน 

 

  ๕.๓.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร หรือใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน 

ไมเกิน ๕ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๕.๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา 

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๕.๓.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 



-๖- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเคร่ืองจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  

  ๕.๔.๑ การสีขาว นวดขาว  

   ๕.๔.๑.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลงัรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

   ๕.๔.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา 

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

   ๕.๔.๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

  ๕.๔.๒ การแบงบรรจุขาว  

   ๕.๔.๒.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

   ๕.๔.๒.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ  

  ๕.๕.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๕.๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๕.๕.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพชื  

  ๕.๖.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๕.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๕.๖.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย  

  ๕.๗.๑ การผลิต   

   ๕.๗.๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

   ๕.๗.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

   ๕.๗.๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

  ๕.๗.๒ การสะสม แบงบรรจ ุ ๕๐๐ 

 ๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๕๐๐ 

 ๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลติผลของมันสาํปะหลงั ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๕๐๐ 

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 ๖.๑ การผลติภาชนะ เคร่ืองประดบั เคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ    

ดวยโลหะหรือแร 

 

  ๖.๑.๒ โดยไมใชเคร่ืองจักร หรือใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๖.๑.๒ ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา  

แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา 

๒,๐๐๐ 

  ๖.๑.๓ ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

 ๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

 



-๗- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
 ๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเคร่ืองจักร  

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑ 
 

  ๖.๓.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร หรือใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกัน 
ไมเกิน ๕ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๖.๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  
แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๖.๓.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดบีุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร  
  ๖.๖.๑ การสะสมแร ๑,๐๐๐ 

  ๖.๖.๒ การทําเหมืองแร แยก คัดเลือกหรือลางแร ๒,๐๐๐ 

๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  

 ๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  

  ๗.๑.๑ การตอ ประกอบ ยานยนต ๑,๐๐๐ 

  ๗.๑.๒ การเคาะ ปะผุ พนสี ยานยนต  

   ๗.๑.๒.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

   ๗.๑.๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 

  ๗.๑.๓ การพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ 

 ๗.๒ การผลิตยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล  

  ๗.๒.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ๗.๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

  ๗.๒.๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

  ๗.๒.๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร  ๓,๐๐๐ 

 ๗.๓ การซอม การปรับแตงเคร่ืองยนต เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา  
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  
เคร่ืองจักร เคร่ืองกล 

 

  ๗.๓.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

  ๗.๓.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

๕๐๐ 

  ๗.๓.๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  
แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 



-๘- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

  ๗.๓.๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

 ๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมแซมหรือ

ปรับปรุงยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย 

 

  ๗.๔.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร                     ๒๐๐ 

  ๗.๔.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  

แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

๓๐๐ 

  ๗.๔.๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  

แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 

๕๐๐ 

  ๗.๔.๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

 ๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต   ๕๐๐ 

 ๗.๖ การผลิต สะสม จาํหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอร่ี  

  ๗.๖.๑ การผลิต ๑,๐๐๐ 

  ๗.๖.๒ การสะสม จาํหนาย ๕๐๐ 

  ๗.๖.๓ การซอม อัด ๕๐๐ 

 ๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  

  ๗.๗.๑ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยาง รถจักรยาน  

รถจักรยานยนต 

๒๐๐ 

  ๗.๗.๒ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยาง หรือตั้งศูนยถวงลอ  

รถยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

๕๐๐ 

 ๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  

  ๗.๘.๑ การผลิต ๑,๐๐๐ 

  ๗.๘.๒ การซอม ประกอบ อัด ๕๐๐ 

 ๗.๙ การสะสม การซอมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน 

สวนประกอบของยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเกา 

๕๐๐ 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิวหรือตัดไมดวยเคร่ืองจักร  

  ๘.๒.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มกํีาลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

  ๘.๒.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา   

๑,๐๐๐ 

  ๘.๒.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย  

 

  ๘.๓.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

     



-๙- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
  ๘.๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๘.๓.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม ๕๐๐ 

 ๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๕๐๐ 

 ๘.๖ การประดิษฐสิง่ของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด 

ดวยกระดาษ 

 

  ๘.๖.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

  ๘.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๘.๖.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตางๆ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน  

  ๘.๘.๑ การเผาถาน ๓๐๐ 

  ๘.๘.๒ การสะสมถาน ๒๐๐ 

   ๘.๘.๒.๑ ขายปลีก  ๒๐๐ 
   ๘.๘.๒.๒ ขายสง ๑,๐๐๐ 
๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 ๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   

  ๙.๒.๑ มีจํานวนหองไมเกิน ๕ หอง ๕๐๐ 

  ๙.๒.๒ มีจํานวนหองเกิน ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง ๑,๐๐๐ 

  ๙.๒.๓ มีจํานวนหองเกิน ๑๐ หอง ๒,๐๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล                                                                                                                                                        

 

  ๙.๓.๑ กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย  

   ๙.๓.๑.๑ มีจํานวนเตียงนวดไมเกิน ๕ เตียง ๕๐๐ 

   ๙.๓.๑.๒ มีจํานวนเตยีงนวดเกิน ๕ เตยีง แตไมเกิน ๑๐ เตียง ๑,๐๐๐ 

   ๙.๓.๑.๓ มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๑๐ เตียง ๒,๐๐๐ 

  ๙.๒.๓ กิจการนวดอ่ืนๆ เชน การนวดฝาเทา ฯลฯ ๕๐๐ 

 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 



-๑๐- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว 

เพื่อบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 

โดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

  ๙.๒.๑ มีจํานวนหองพกัไมเกิน ๕๐ หอง ๑,๐๐๐ 

  ๘.๒.๒ มีจํานวนหองพักเกิน ๕๐ หองแตไมเกิน ๑๐๐ หอง ๒๐๐๐ 

  ๘.๒.๓ มีจํานวนหองพักเกิน ๑๐๐ หอง ๓,๐๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดใหเชา หองเชาหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

  ๙.๖.๑ มีจํานวนหองพักไมเกิน ๕๐ หอง ๑,๐๐๐ 

  ๙.๖.๒   มีจํานวนหองพักเกิน ๕๐ หองแตไมเกิน ๑๐๐ หอง ๒,๐๐๐ 

  ๙.๖.๓   มีจํานวนหองพักเกิน ๑๐๐ หอง ๓,๐๐๐ 

 ๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดสิโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกัน 

 

  ๙.๘.๑ พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

  ๙.๘.๒ พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

  ๙.๘.๓ พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ๙.๘.๔ พื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 ๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้าํ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด  

หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดยีวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยู 

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

  ๙.๑๑.๑ พื้นที่ไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 

  ๙.๑๑.๒ พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตรแตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

  ๙.๑๑.๓ พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ๙.๑๑.๔ พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  

  ๙.๑๒.๑ พื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ๙.๑๒.๒ พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

  ๙.๑๒.๓ พื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ 



-๑๑- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดรางกาย ๒๐๐ 

 ๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่านของผูรับบริการ ๕๐๐ 

 ๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายทุี่บานของผูรับบริการ ๕๐๐ 

 ๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้าํ ตัดขน รับเลี้ยง           

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๕๐๐ 

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

 ๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย การทอผาดวยเคร่ืองจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก ๕๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ 

 ๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเคร่ืองจักร                                   ๕๐๐ 

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเคร่ืองจักร  

  ๑๐.๔.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๑๐.๔.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๑๐.๔.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเคร่ืองจักร  

  ๑๐.๕.๑ โดยใชเคร่ืองจักรตั้งแต ๕ - ๒๐ เคร่ือง ๕๐๐ 

  ๑๐.๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักรตั้งแต ๒๑ - ๕๐ เคร่ือง ๑,๐๐๐ 

  ๑๐.๕.๓ โดยใชเคร่ืองจักรเกิน ๕๐ เคร่ือง ๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  

  ๑๐.๖.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๑๐.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ๑๐.๓.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๗ การซัก อบ รีด อัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร  

  ๑๐.๗.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ 

  ๑๐.๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา  

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๑๐.๗.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลงัรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง  

 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

  ๑๑.๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 



-๑๒- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ 

 ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

  ๑๑.๓.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วสัดุกอสราง รวมทั้งการขุด  

ตัด ดูด โม บด หรือยอยดวยเคร่ืองจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน ๑๑.๒ 

 

  ๑๑.๔.๑ การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง  

   ๑๑.๔.๑.๑ จํานวนที่สะสมไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 

   ๑๑.๔.๑.๒ จํานวนที่สะสมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 

๑,๐๐๐ 

   ๑๑.๔.๑.๓ จํานวนที่สะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 

  ๑๑.๔.๒ การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลงึ ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง  

  ๑๑.๕.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เคร่ืองใช  

หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 

  ๑๑.๖.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  

  ๑๑.๗.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว  

  ๑๑.๙.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๑.๙.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน  

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  

 ๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

๑,๐๐๐ 



-๑๓- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนสงกาซ  

  ๑๒.๒.๑ การผลิต บรรจ ุ ๒,๐๐๐ 

  ๑๒.๒.๒ การสะสม ขนสง  

   ๑๒.๒.๒.๑ กาซบรรจุถัง ๕๐๐ 

   ๑๒.๒.๒.๒ ปมกาซ ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๓ การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

  ๑๒.๓.๑ การผลิต กลั่น ๕,๐๐๐ 

  ๑๒.๓.๒ การสะสม ขนสง  

   ๑๒.๓.๒.๑ จํานวนที่สะสมหรือขนสงไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 

   ๑๒.๓.๒.๒ จํานวนที่สะสมหรือขนสงเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 

๑,๐๐๐ 

   ๑๒.๓.๒.๓ จํานวนที่สะสมหรือขนสงเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก  

  ๑๒.๔.๑ การผลิต ๒,๐๐๐ 

  ๑๒.๔.๒ การสะสม ขนสง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ การพน ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑  

  ๑๒.๕.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๕.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเคร่ืองใชหรือดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

  ๑๒.๖.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๖.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๖.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน  

  ๑๒.๗.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามนัผสมส ี  

  ๑๒.๘.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๘.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๘.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร  

  ๑๒.๙.๑ การผลิต ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๙.๒ การลางฟลมรูปถาย ๕๐๐ 

  ๑๒.๙.๓ การลางฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐ 



-๑๔- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสตกิ เซลลูลอยด เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 

  ๑๒.๑๐.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๑๐.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๐.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลงึ  

  ๑๒.๑๑.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๑๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๑.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้าํแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  

  ๑๒.๑๕.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๒.๑๕.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๕.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

  ๑๒.๑๖.๑ การผลิต ๒,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๖.๒ การสะสมเพื่อขายสง ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๖.๓ การสะสมเพื่อขายปลีก ๕๐๐ 

  ๑๒.๑๖.๔ การบรรจ ุ ๑,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๖.๕ การขนสง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร  

  ๑๓.๑.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๓๑.๑.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๒ การผลิต ซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

 

  ๑๓.๒.๑ การผลิต ๑,๐๐๐ 

  ๑๓.๒.๒ การซอม  ๕๐๐ 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง  

  ๑๓.๓.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๓.๓.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 



-๑๕- 
ลําดับ 

ที่ 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร  

  ๑๓.๔.๑ การพิมพแบบ พิมพเขียว ๓๐๐ 

  ๑๓.๔.๒ การถายเอกสาร ๓๐๐ 

 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชาํรุด ใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐ 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสนิคา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนาํไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

 

  ๑๓.๗.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

  ๑๓.๗.๒ โดยใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ   

  ๑๓.๘.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ 

  ๑๓.๘.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา 

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๕๐๐ 

  ๑๓.๘.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเคร่ืองจักร  

  ๑๓.๑๐.๑ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

  ๑๓.๑๐.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา 

แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๐.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนาํโรค ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช หรือผลิตภัณฑจากยาง  

  ๑๓.๑๒.๑ โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

  ๑๓.๑๒.๒ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๒.๓ โดยใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  

  ๑๓.๑๓.๑ การผลิต ๕,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๓.๒ การสะสม ขนสง  

   ๑๓.๑๓.๒.๑ จํานวนที่สะสมหรือขนสงไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 

   ๑๓.๑๓.๒.๒ จํานวนทีส่ะสมหรือขนสงเกิน ๑,๐๐๐ ลติร 

แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 

๑,๐๐๐ 

   ๑๓.๑๓.๒.๓ จํานวนที่สะสมหรือขนสงเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐ 

 

 



 

เลขที่รับ.........../.............                                    เลขที่...................... 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

            เขียนที่.......................................... 

   วันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 

  ขาพเจา.................................................................................อายุ................ป สัญชาติ............................ 

อยูบานเลขที่.......................หมูที่..........ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................................ 

ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................โทรศัพท................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................... 

..........................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

โดยใชชื่อสถานที่ประกอบการวา..................................................................... ตั้งอยู ณ เลขที่.............................            

หมูที่....................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โทรศัพท ................................. 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิตบิุคคล   

  ๔.  หนังสือมอบอํานาจ 

  ๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี) 

  ๖. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี) 

  ๗. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

  ๘. ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

  

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนดไวทุกประการ 

  (ลงชื่อ).........................................ผูขอรับใบอนุญาต 

     (......................................) 

     แบบ กอ.๑ 

 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 



 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมที่................เลขที่...............ป.............. 

 อนุญาตให  บุคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ..........................................................อายุ......................ป 

สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ .....................................................อยูบาน/สํานักงาน 

เลขที่................................. ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................................................ 

หมูที่.....................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต ........................................................... 

จังหวัด.....................................โทรศัพท……............................... โทรสาร ...................................................... 

 ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท........................................................................ 

ลําดับที่..............................คาธรรมเนียม.................................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.................................. 

เลขที่.................................ลงวันที่....................เดือน.........................................................................พ.ศ......................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................พื้นที่ประกอบการ…..................................ตารางเมตร 

กําลังเคร่ืองจักร........................................................แรงมา จํานวนคนงาน.................................................................คน  

ตั้งอยู ณ เลขที่.....................หมูที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................. 

ตําบล.....................................................อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................... 

โทรศัพท......................................โทรสาร...................................... 

 ขอที่ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี ้

  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  (๒)..................................................................................................................... 

  

 ใบอนุญาตฉบบันี้ใหใชไดจนถึงวนัที่.................เดือน....................................พ.ศ.................... 

           ออกให ณ วันที่...............เดือน.............................พ.ศ........................ 

 

                             ลงชื่อ .................................................. 

                        (................................................) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

 

 

     แบบ กอ.๒ 

 



 

เลขที่รับ............../................          เลขที่.….…................ 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนที่.................................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ............. 

 

 ขาพเจา.................................................................อายุ......................ป สัญชาติ……........................ 

อยูบานเลขที่ ........................หมูที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต................................................................................. 

จังหวัด............................................โทรศัพท....................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................. 

.......................................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................................................................. 

ตั้งอยู ณ เลขที่........................หมูที่..........................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

โทรศัพท....................................โทรสาร........................................... 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 

  ๒. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

  ๓. .............................................................................................................................. 

 

 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ขอบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนดไวทุกประการ 

 

 

                                                   (ลงชื่อ) ...........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

              (..........................................) 

 

 

 

 

 

 

     แบบ กอ.๓ 

 



 

เลขที่รับ............../..............          เลขที่....................... 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนที่................................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ............ 

 

 ขาพเจา.............................................................................อายุ....................ป สัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขที่.......................หมูที่.............ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................................... 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................... 

โทรศัพท........................................................ 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................................................. 

ตั้งอยู ณ เลขที่..........................หมูที่...................................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

โทรศัพท................................โทรสาร…………....................... 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ดวยขาพเจามีความประสงค 

  ..….............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

       (ลงชื่อ) ........................................ผูขออนุญาต 

                        (......................................) 

 

     แบบ กอ.๔ 
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