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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลดินทองใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลดนิทองโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดินทองและนายอําเภอวังทอง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดินทองตั้งแตวันถัดจากวันท่ีได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดินทองแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขององคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัติ  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดินทองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  หรือกรรมวิธี  

การผลิต  กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค  

ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษ 

ทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี  ฝุน  ละออง  เขมา  

เถา  เปนตน 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงกอสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงปฏิกูลหรือ 

มีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิตหรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลดินทองท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดินทอง   

  ๖.๑  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจกรรมนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๖.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  การฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
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   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  ๖.๓  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  หรือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
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   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มผงชนิดอื่น ๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  หรือเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๖.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  ๖.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือการบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  ๖.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  การหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๖  (๑)   

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๖  (๑) 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๖.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  พนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่ เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๖.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๖.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยไดมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  ๖.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสงเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสงเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๖  (๕) 

  ๖.๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือการขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๖.๑๓  กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลหรือเอทานอล 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใด 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีสถานที่ประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานที่ประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญได 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  ๙.๒  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๙.๓  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ   

ส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอย  ท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๑๑.๑  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น  

อยูเสมอ 

  ๑๑.๒  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ๑๑.๓  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  ๑๖.๑  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอย  ๖  เดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๑๖.๒  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษตาง ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดาํเนินการควบคมุและปองกันมิใหเกดิผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญ  หรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๘  ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมไดกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลดินทองเลือกนํา

คามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ือเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  ๒๐.๑  สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๒๐.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒๐.๓  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๒๐.๔  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดินทองกําหนด 

ขอ  ๒๑  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้จะตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  ๒๑.๑  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในบริเวณท่ีมีความเหมาะสม  ไมมีน้ําทวมขัง  และ

สามารถระบายน้ํารับออกไดสะดวก 

  ๒๑.๒  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับนํ้าโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  

ไมรั่วระบายน้ําไดสะดวก 

  ๒๑.๓  การระบายน้ําตองไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  ๒๑.๔  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๒๑.๕  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  ผูขอรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๒๑.๖  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

  ๒๑.๗  จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

  ๒๑.๘  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอและ

จัดสถานท่ีมิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  ๒๑.๙  จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการ

อยูในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๒๑.๑๐  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  ๒๑.๑๑  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา  

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  ๒๑.๑๒  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศกําหนดขององคการ

บริหารสวนตําบลดินทอง 

ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งกําหนดใหควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  ๒๒.๑  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาด 

อยูเสมอถาวัตถุดิบแหงกิจการนั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและ 

สัตวพาหะนําโรค 

  ๒๒.๒  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  มิใหเปน

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และมีการกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  ๒๒.๓  ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต  หากจะเปล่ียนแปลง  

แกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  ๒๒.๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกเพ่ือตรวจสอบหรือ

ควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ในการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของ

จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

  ๒๒.๕  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศกําหนดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดินทอง 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๒๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดินทองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลดินทอง 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  ๓๑.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  ๓๑.๒  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ๓๑.๓  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕  บรรดาใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นเรศ  แสนประสิทธิ ์

รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลดนิทอง  รักษาราชการแทน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดนิทอง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท) 
๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  
  ๑.๑ การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  
    (๑) การเลี้ยงมา โค หรือกระบือ  
          ก. จํานวนตั้งแต ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
          ข. จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๕๐๐ 
          ค. จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๕,๐๐๐ 
          ง. จํานวนตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๗,๕๐๐ 
          จ. จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
  (๒) การเลี้ยงสุกร  
        ก. จํานวนตั้งแต ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
        ข. จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๕๐๐ 
        ค. จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๕,๐๐๐ 
        ง. จํานวนตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๗,๕๐๐ 
        จ. จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
  (๓) การเลี้ยงแพะ หรือแกะ  
        ก. จํานวนตั้งแต ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
        ข. จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๕๐๐ 
        ค. จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๕,๐๐๐ 
        ง. จํานวนตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๗,๕๐๐ 
        จ. จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
  (๔) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก    
        ก. จํานวนตั้งแต ๒๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
        ข. จํานวนตั้งแต ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๔,๐๐๐ 
        ค. จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๗,๐๐๐ 
        ง. จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
  (๕) การเลี้ยงนกกระทา  
        ก. จํานวนตั้งแต ๓๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
        ข. จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
        ค. จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
    

 



- ๒ - 

ท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท) 
 ๑.๒ การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ ๑,๐๐๐ 
  ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี ้  
  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม  
๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
  ๒.๑ การฆาสัตว  หรือชําแระสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย    
  หรือขายในตลาด   
    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 
  (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 
  (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 
  (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
 ๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว ๑,๐๐๐ 
 ๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 
 ๒.๔ การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ 
 ๒.๕ การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก    
 เขา หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ   
 กรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร  
  (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 
  (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 
  (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 
  (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
 ๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจ ุสะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช   
 หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ  
 อาหารสัตว  
  (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 
  (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 
  (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 
  (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
 ๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง  ๑,๐๐๐ 
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ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

  การเรขายการขายในตลาด  หรือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

  ๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว     

  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว  ไดแก ปลารา     

  ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง    

  น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม     

  หรือพืชอยางอ่ืน   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด     

  นึ่ง  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกช้ิน    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย     

  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๗ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   

 ท่ีคลายคลึงกัน  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

 
๓.๘ การผลิต  ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 

     (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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  ๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย     

  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๒ การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มผงชนิดอ่ืน ๆ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน     

  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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 ๓.๑๕ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องดื่มอัตโนมัต ิ  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม  น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช     

  ผัก ผลไม หรือเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ   

 ภาชนะอ่ืนใด  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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  ๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ น้ําตาล  น้ําเช่ือม   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๒,๐๐๐ 

  ๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ   

 ทําความสะอาด  

  ๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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  ๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

  รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ    

 สะอาดตาง ๆ  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

  ๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันพืช   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    



- ๙ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๕.๒ การลาง  อบ  รม หรือสะสมยางดิบ   

    (๑) การลาง อบ รม ยางดิบ ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) การสะสมยางดิบ   

          ก. จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓,๐๐๐ 

          ข. จํานวนตั้งแต ๕,๐๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๗,๐๐๐ 

          ค. จํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

  ๕.๓ การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาค ู แปงจากพืช  หรือ    

  แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๕.๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม   

    (๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ 

    (๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๕.๕ การผลิตยาสูบ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือการบดเมล็ดพืช    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

        
 

 

 



- ๑๐ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

 ๕.๗ การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

   (๑) การผลิตปุย   

        ก. ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

        ข. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

        ค. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

        ง. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

        จ. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐๐  แรงมา ๑๐,๐๐๐ 

   (๒) การสะสมปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

         ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

         ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

         ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

  ๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด   

    (๑) พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

    (๒) พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐ 

    (๓) พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ๗,๐๐๐ 

    (๔) พ้ืนท่ีขนาดตั้งแต ๘,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๑๐,๐๐๐ 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

  ๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ    

  ดวยโลหะหรือแร   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
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  ๖.๒ การถลุงแร  การหลอม การหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต   

  ใน ๖.๖ (๑)    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๖.๓ การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

  หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๖ (๑)   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล หรือ    

  โลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๖ (๑)   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๖.๕ การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ี   

  ไดรับอนุญาตใน ๖.๖ (๑)   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
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ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร  

  (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

  (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

  (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

  (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

  ๗.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  พนสารกันสนิมยานยนต   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครือ่งกล ระบบไฟฟา ระบบ   

  ปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

    ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

    ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

 ๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ ๓,๐๐๐ 

 หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต   

 เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย  

  ๗.๕ การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

    ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

    ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

    
 

 



- ๑๓ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 
  ๗.๗ การจําหนาย  ซอม  ปะ เช่ือมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๗.๘ การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

 ๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ ๓,๐๐๐ 

 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา  

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
   ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๘.๒ การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    
 



- ๑๔ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๘.๓ การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช       

  หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๘.๔ การอบไม   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๘.๕ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุธูป   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๘.๖ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    
 

 



- ๑๕ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน   

    (๑) การเผา ๕๐๐ 

    (๒) การสะสมเพ่ือขาย   

         ก. ไมเกิน ๓๐ กระสอบ ๓๐๐ 

         ข. เกิน ๓๐ กระสอบข้ึนไป ๕๐๐ 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

  ๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน   

  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

    ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

  ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ๑๐,๐๐๐ 

  ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ   

  อนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

    ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

  ๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน   

  การใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย   

 วาดวยสถานพยาบาล  

    ก. พ้ืนท่ีขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    ข. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

    ค. พ้ืนท่ีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

  ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ   

  พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยไดมีคาตอบแทน หรือกิจการ   

 อ่ืนในทํานองเดียวกัน  

    (๑) จํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง ๒,๐๐๐ 

    (๒) จํานวนหองตั้งแต ๒๑ - ๕๐ หอง  ๓,๐๐๐ 

    (๓) จํานวนหองพักเกิน ๕๐ หอง ๑๐,๐๐๐ 

    
 

 

 



- ๑๖ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือ   

  กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

    (๑) จํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง ๑,๐๐๐ 

    (๒) จํานวนหองตั้งแต ๒๑ - ๕๐ หอง  ๒,๐๐๐ 

    (๓) จํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ หอง ๓,๐๐๐ 

    (๔) จํานวนหองพักตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ หอง ๕,๐๐๐ 

    (๕) จํานวนหองพักเกิน ๒๐๐ หอง ๑๐,๐๐๐ 

  ๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

    (๑) จํานวนท่ีนั่งไมเกิน ๑๐๐ ท่ีนั่ง ๒,๐๐๐ 

    (๒) จํานวนท่ีนั่งเกิน ๑๐๐ ท่ีนั่ง  ๓,๐๐๐ 

  ๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง ดิสโกเทก     

  คาราโอเกะ หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน   

    (๑) การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก หรือการแสดงอ่ืน ๆ ใน ๒,๐๐๐ 

  ทํานองเดียวกัน  

    (๒) คาราโอเกะ หรือตูเพลง ๕๐๐ 

  ๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต ๒,๐๐๐ 

  เปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๙ (๑)   

  ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐ 

  ในทํานองเดียวกัน   

  ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ   

  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

    (๑) จํานวนพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

    (๒) จํานวนพ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท    

    และใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑,๐๐๐ บาท   

  ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๓,๐๐๐ 

  ๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๓,๐๐๐ 

  ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

    (๑) สวนสนุก ๕,๐๐๐ 

    (๒) โบวลิ่ง หรือตูเกม ๕,๐๐๐ 

    (๓) สวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๑๐,๐๐๐ 

   
 

 



- ๑๗ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

    (๑) จํานวนพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

    (๒) จํานวนพ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท    

    และใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง แตรวมแลวตองไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท   

  ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

    (๑) สนามกอลฟ ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) สนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ 

  ๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  ๒,๐๐๐ 

  วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม   

  ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๑,๐๐๐ 

  ๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ 

  ๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ 

  ๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล้ียงหรือ   

 รับฝากสัตวช่ัวคราว  

    (๑) จํานวนพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

    (๒) จํานวนพ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท    

    และใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง แตรวมแลวตองไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท   

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

  ๑๐.๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

    (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร   

        ก. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

        ข. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

        ค. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

        ง. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) ทอผาดวยก่ีกระตุก ๕๐๐ 

  ๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสงเคราะห ๕๐๐ 

  ๑๐.๓ การปนฝาย  นุน  ใยสงเคราะหดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

   
 

 



- ๑๘ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐.๕ การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐.๖ การพิมพผา หรือส่ิงทออ่ืน ๆ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐.๗ การซัก  อบ  รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐.๘ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    
 

 

 

 

 



- ๑๙ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

  ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๒ การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๓ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี   

 คลายคลึง  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด     

  โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๑๑ (๑)   

    (๑) การสะสม  ซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง   

      ก.ปริมาณสะสมไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

      ข.ปริมาณสะสมตั้งแต ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 

      ค.ปริมาณสะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

    (๒) การผสมซีเมนต ๕,๐๐๐ 

    (๓) การขุด  ตัก  ดูด  โม  บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

  ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    



- ๒๐ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๑.๖ การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม    

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    
 

 



- ๒๑ - 

ที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
ฉบบัละ(บาท) 

  ๑๑.๑๑ การผลติใยแก้ว  หรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว   
    (๑) ไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
    (๒) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
    (๓) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
    (๔) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า ๗,๐๐๐ 
    (๕) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงม้า  ๑๐,๐๐๐ 
  ๑๑.๑๒ การลา้ง  การขดัด้วยการพน่ทรายลงบนพืน้ผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ    
  วัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกนิการทีไ่ด้รบัอนญุาตใน ๖.๑๑ (๕)   
    (๑) ไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
    (๒) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
    (๓) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
    (๔) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า ๗,๐๐๐ 
    (๕) ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงม้า  ๑๐,๐๐๐ 

๑๒. กิจการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลียม  ปโิตรเคมี  ถ่านหนิ  ถ่านโค้ก  และสารเคมีตา่ง ๆ   
  ๑๒.๑ การผลติ สะสม บรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ   
 สารตัวทาํละลาย  
    (๑) การผลิต  บรรจุ  ๕,๐๐๐ 
    (๒) การสะสม  ขนส่ง ๓,๐๐๐ 
  ๑๒.๒ การผลติ  สะสม  บรรจุ  หรือขนสง่ก๊าซ   
    (๑) การผลิต  บรรจุ  ๕,๐๐๐ 
    (๒) การสะสม  ขนส่ง ๓,๐๐๐ 
  ๑๒.๓ การผลติ  สะสม  กลัน่  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม   
    (๑) การผลิต  กลั่น ๑๐,๐๐๐ 
    (๒) สะสม   
      ก.จํานวนที่สะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
      ข.จํานวนที่สะสมต้ังแต่ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ลิตร  ๒,๐๐๐ 
      ค.จํานวนที่สะสมต้ังแต่ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 
      ง.จํานวนที่สะสมต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ลิตร ๕,๐๐๐ 
      จ.จํานวนที่สะสมเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ๑๐,๐๐๐ 
    (๓) การขนส่ง ๓,๐๐๐ 
  ๑๒.๔ การผลติ  สะสม  หรอืขนสง่ถ่านหนิ  หรือถ่านโค้ก ๕,๐๐๐ 
   

 

 



- ๒๒ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๗ (๑)   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๖ การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก     

  เซลลูลอยด เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๗ การโม  สะสม  หรือบดชัน   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๙ การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

    (๑) การผลิต ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) การลาง ๒,๐๐๐ 

        
 

 

 

 



- ๒๓ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ   

 วัตถุท่ีคลายคลึง  

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   

    ในการผลิตดอกไมเพลิง   

    (๑) การผลิต ๕,๐๐๐ 

    (๒) การสะสม การขนสง ๓,๐๐๐ 

        
 

 

 



- ๒๔ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจ ุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

    (๑) การผลิต การบรรจ ุ   

      ก. ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

      ง. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

      จ. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) การสะสม การขนสง ๒,๐๐๐ 

  ๑๒.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ   

  ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    
 

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๓.๒ การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    

  หรืออุปกรณไฟฟา   

    (๑) การผลิต   

      ก. ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

      ข. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

      ค. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

      ง. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

      จ. ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

    (๒) การซอม ๒๐๐ 

  ๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

    (๑) การพิมพแบบ  พิมพเขียว ๑,๐๐๐ 

    (๒) ถายเอกสาร ๒๐๐ 

  ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๑,๐๐๐ 

  ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา   

    (๑) จํานวนพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

    (๒) จํานวนพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท    

    และใหคิดพ้ืนท่ีเปนจํานวนเต็มปดเศษท้ิง แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท   

  ๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ   

  แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

   
 

 



- ๒๖ - 

ท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาท) 

  ๑๓.๘ การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๓.๙ การประกอบกจิการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร    

    (๑) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือพาหะนําโรค ๒,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๒ การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

    (๑) ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

    (๒) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 

    (๓) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 

    (๔) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา ๗,๐๐๐ 

    (๕) ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลหรือเอทานอล   

    (๑) การผลิต  สะสม   

      ก. ไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 

      ข. ตั้งแต ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ลิตร  ๒,๐๐๐ 

      ค. เกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 

    (๒) การขนสง ๓,๐๐๐ 

        
 

 
 
 
 



คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ....................ป สัญชาติ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี................................  
ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต............................จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร............................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท..................................โทรสาร...................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  

๑. ชื่อสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ.......................................
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................................................................... 
อัตราคาธรรมเนียม ..............................บาท (....................................................................) ปรากฏในบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในหนาท่ี ............ขอท่ี................................... 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม.............แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง............หอง
หรือ จํานวนท่ีนั่ง....................ท่ีนั่ง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.................ตัว) 
จํานวนคนงาน.......................คน  

๒. สถานท่ีประกอบกิจการเลขท่ี…………..หมูท่ี…………..ซอย………..……...ถนน......…...………………………….
ตําบลดินทอง   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท................................โทรสาร...........................
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อท่ี.....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ...............................................................  
อาคารประกอบการเปนของ..................................................อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริม
เหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท..........................................................................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................................................................  
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี  ไมมี  
 
 
 



- ๒ - 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ..................................................................................................  
          ดานใต....................................................................................................... 

ดานตะวันออก...........................................................................................  
ดานตะวันตก.............................................................................................  

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ..............ชั่วโมง.............กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห.................................................................  

๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.....................................คน  
๔.๒ คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน  
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  

๕. การผลิต  
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

               วัตถุดิบ    ปริมาณการใช (ตอป)         แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/ 
              หางรานของผูจําหนาย)  

๕.๑.๑ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๑.๒ ......................................   ..............................................   ..............................................  
๕.๑.๓ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๑.๔ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๑.๕ ......................................   ..............................................   .............................................. 

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย  
      ผลิตภัณฑ           ปริมาณการผลิต (ตอป)         การจําหนาย (ระบุสถานท่ี 
            จําหนาย)  

๕.๒.๑ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๒.๒ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๒.๓ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๒.๔ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๒.๕ ......................................   ..............................................   .............................................. 

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี)  
วัตถุผลพลอยได            ปรมิาณวัตถุผลพลอยได      จําหนายได/จําหนายไมได  

๕.๓.๑ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๓.๒ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๓.๓ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๓.๔ ......................................   ..............................................   .............................................. 
๕.๓.๕ ......................................   ..............................................   .............................................. 

๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๕.๔.๑ ......................................... ขนาด.....................แรงมา จํานวน................................เครื่อง  
๕.๔.๒ ......................................... ขนาด.....................แรงมา จํานวน................................เครื่อง  
๕.๔.๓ ......................................... ขนาด.....................แรงมา จํานวน................................เครื่อง  
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๖. การควบคุมมลพิษ  
๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุ 
      ชื่อและปริมาณ ) (ถามี)  

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

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

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

...................................................................................................................................................  
๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/ 
      มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  

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

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

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

...................................................................................................................................................  
๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก
ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  

๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
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๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
 ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ 

(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
 ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
 ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  
 ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................  

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
…………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
      

  (ลงชื่อ) ………………………………….………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (..………………………..…………………) 
     ตําแหนง……………………………………………………………… 

          วันท่ี.....…../……….……….…/………..….. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

             (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)…………………………..……………..……. 
                   (………………….……………………….. ) 
             ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
                                                            วันท่ี…........./......................./.............…….. 
 



 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี.....................เลขท่ี...................ป..................... 
 
  อนุญาตใหชื่อ.................................................เลขประจําตัวประชาชน......................................  
อายุ........................ป สัญชาต.ิ....................................อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี..................................              
ตําบล.................................อําเภอ.............................จังหวัด ............................โทรศัพท..................................... 
        
  ขอ (๑) ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................  เลขท่ี…….…………. หมูท่ี………………..……………...  
ตรอก/ซอย ………..…………….ถนน…………………….……….. ตําบลดินทอง   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท...............................โทรสาร..............................พ้ืนท่ีประกอบกิจการ...................ตารางเมตร 
มีคนงาน……….…คน  กําลังเครื่องจักรขนาด……………แรงมา ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม ..............................บาท 
(...................................................) ปรากฏในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ดินทอง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในหนาท่ี.......................ขอท่ี............................... 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............. เลขท่ี...............ป..............ลงวันท่ี...........เดือน.................... พ.ศ.................. 
  ขอ  (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติตําบลดินทอง   
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ขอ  (๓)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
   ๑. ผูไดรับอนุญาต  ตอง...................................................................................... 
   ๒. ผูไดรับอนุญาต  ตอง...................................................................................... 
 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี .................. เดือน......................พ.ศ........................ 
 
   ออกให  ณ  วันท่ี .....................เดือน.......................พ.ศ........................ 
 
 
     (ลงชื่อ) 
          (......................................) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
                วันท่ี ............................................... 
คําเตือน 

1. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
2. ตองตออายุใบอนุญาตภายใน  ๙๐  วัน  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ี............../..................... 

       เขียนท่ี ……………………………………………...….. 

      วันท่ี………..…. เดือน…………..…………..พ.ศ……..……… 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ....................ป สัญชาติ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี................................  
ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต............................จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร............................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท..................................โทรสาร...................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

เลมท่ี..................เลขท่ี...........ป.............ประกอบกิจการ...........................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................ลําดับท่ี.....................โดยใชชื่อสถาน
ประกอบการวา....................................................................................สถานท่ีประกอบกิจการเลขท่ี…………..…..
หมูท่ี…………..ซอย………..……...ถนน......…...………………………….ตําบลดินทอง   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง............หอง 
หรือจํานวนท่ีนั่ง..................ท่ีนั่ง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.............ตัว) จํานวน
คนงาน................คน อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี...............ตารางเมตร  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี…………
เดือน......................................พ.ศ...................โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐาน ดังตอไปนี้  

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ
ใบอนุญาต)  

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
 ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
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 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดย

ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี

กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
 ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 ๙. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................. 

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
วัน เดือน ป วัน เดือน ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นใบอนุญาต เลมที ่ เลขที่ วัน เดือน ป เจาพนักงานทองถิ่น 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 เปนบคุคลธรรมดา อายุ....................ป สัญชาติ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี................................  
ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต............................จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร............................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท..................................โทรสาร...................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลมท่ี..................เลขท่ี...........ป.............ประกอบกิจการ...........................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................ลําดับท่ี.....................โดยใชชื่อสถาน
ประกอบการวา....................................................................................สถานท่ีประกอบกิจการเลขท่ี…………..…..
หมูท่ี…………..ซอย………..……...ถนน......…...………………………….ตําบลดินทอง   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง............หอง 
หรือจํานวนท่ีนั่ง..................ท่ีนั่ง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.............ตัว) จํานวน
คนงาน................คน อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี...............ตารางเมตร  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน   สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ  

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ

ใบอนุญาต)  
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
 ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดย

ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 



- ๒ - 
 ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
 ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ  
(กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 ๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง  
 ๑๐. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................  

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 
   (ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

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