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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มี 

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  และนายอําเภอบึงสามพัน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  เรื่อง  กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  ตั้งแตเมื่อได

ประกาศไว  โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  แลว  ๓๐  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด 
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กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

(๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

(๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม   

(๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

(๔) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการฆา

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๕) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก   

(๖) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

(๗) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

(๘) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด   

(๙) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ  ของสัตว   

(๑๐) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว   

(๑๑) การสะสมหรือการลางครั่ง   

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

(๑๒) การผลิตเนย  เนยเทียม   

(๑๓) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่นๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๑๔) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน   
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(๑๕) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน   

(๑๖) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๑๗) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๑๘) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋   

(๑๙) การผลิตแบะแซ   

(๒๐) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

(๒๑) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

(๒๒) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๒๓) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนดิตางๆ  บรรจุกระปอง  

ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

(๒๔) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

(๒๕) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

(๒๖) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

(๒๗) การคั่วกาแฟ   

(๒๘) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   

(๒๙) การผลิตผงชูรส   

(๓๐) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค   

(๓๑) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน   

(๓๒) การผลิต  การบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ   

(๓๓) การผลิตไอศครีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
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(๓๔) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ  ที่คลายคลึงกัน   

(๓๕) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

(๓๖) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน   

(๓๗) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป   

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   

(๓๘) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

(๓๙) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตางๆ   

(๔๐) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

(๔๑) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

(๔๒) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ   

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

(๔๓) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

(๔๔) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   

(๔๕) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร   

(๔๖) การสีขาวดวยเครื่องจักร   

(๔๗) การผลิตยาสูบ   

(๔๘) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   

(๔๙) การผลิต  การสะสมปุย   

(๕๐) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร   

(๕๑) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

(๕๒) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ   

(๕๓) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ขอ  ๕๒   
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(๕๔) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ   

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ขอ  ๕๒   

(๕๕) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการในขอ  ๕๒   

(๕๖) การขัด  การลางโลหะดวยเครือ่งจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ขอ  ๕๒   

(๕๗) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

(๕๘) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   

(๕๙) การตั้งศนูยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของ  ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

(๖๐) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

(๖๑) การลางอัดฉีดยานยนต   

(๖๒) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่   

(๖๓) การปะ  การเช่ือมยาง   

(๖๔) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

กิจการที่เกี่ยวกับไม   

(๖๕) การผลิตไมขีดไฟ   

(๖๖) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร   

(๖๗)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย   

(๖๘) การอบไม   

(๖๙) การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร   
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(๗๐) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

(๗๑) การผลิตกระดาษตางๆ   

(๗๒) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

(๗๓) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๗๔) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๗๓  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๗๕) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในขอ  ๗๓  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๗๖) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

(๗๗) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน   

(๗๘) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

(๗๙) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๘๐) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๘๑) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืนๆ  ในทํานอง

เดียวกัน   

(๘๒) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบ  วิชาชีพเวชกรรม   

(๘๓) การประกอบกิจการ  ใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๗๓   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๘๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   
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(๘๕) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๘๖) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือ

ส่ิงแวดลอม   

(๘๗) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

(๘๘) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

(๘๙) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

(๙๐) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  

๕  กี่  ขึ้นไป   

(๙๑) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน   

(๙๒) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร   

(๙๓) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่นๆ  ดวยเครื่องจักร   

(๙๔) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป   

(๙๕) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่นๆ   

(๙๖) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

(๙๗) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่นๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๙๘) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

(๙๙) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร   

(๑๐๐) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๐๑) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๐๒) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๐๓) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตางๆ   

(๑๐๔) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
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(๑๐๕) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

(๑๐๖) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

(๑๐๗) การผลิตกระดาษทราย   

(๑๐๘) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

(๑๐๙) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารทําตัว

ละลาย   

(๑๑๐) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ   

(๑๑๑) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

ตาง ๆ   

(๑๑๒) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก   

(๑๑๓) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ขอ  ๕๘   

(๑๑๔) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๑๕) การโม  การบดชัน   

(๑๑๖) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

(๑๑๗) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

(๑๑๘) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๑๑๙) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๒๐) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

(๑๒๑) การผลิตน้ําแข็งแหง   

(๑๒๒) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 

ดอกไมเพลิง   

(๑๒๓) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา   
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(๑๒๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

(๑๒๕) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   

กิจการอื่นๆ   

(๑๒๖) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

(๑๒๗) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณ 

ไฟฟา   

(๑๒๘) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๒๙) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร   

(๑๓๐) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

(๑๓๑) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

(๑๓๒) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว   

(๑๓๓) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

(๑๓๔) การกอสราง   

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอดในลักษณะที่เปน

การคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลซับสมอทอดกําหนด   

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้นๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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    (๒) ตองจัดทํารางระบายน้าํ  หรือบอรับน้าํโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก   

    (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง   

    (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

    (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  

เสียง  ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

    (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค   

    (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้นๆ   

    (๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ   

    (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยู 

ในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

   (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

   (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับการตากหรือผ่ึงสินคาตามที่

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

   (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 

ซับสมอทอด   



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.๒   

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาต  และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  จะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

    (๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานัน้จะนํามาใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค   

    (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมให 

เปนท่ีเพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ   

    (๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน   

    (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับแตงตั้ง

จาก  เจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล

ซับสมอทอด   

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตให 

ผูรับใบอนุญาต  ปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน   

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

คาซึ่งกําหนดใหควบคุม  ตามอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกัน  ใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา   

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ   

ขอ ๑๕ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๓  

ภายในเกาสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบ

กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๕   

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔   

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับ  ใบแทนใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔  ภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้   

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

    (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้   

    (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

   (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต   

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบการ   

ขอ ๒๑ ใหใชแบบพิมพตางๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

    (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.๑   

   (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.๒   

    (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใช 

แบบ  กอ.๓   

    (๔) คําขออนุญาตการตางๆ  เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ใหใชแบบ  กอ.๔ 

   (๕) คํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  กอ.๕ 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น   

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได   

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๘  หรือขอ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๕ ผูใดที่ฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๑๘  หรือขอ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๒   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด  เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อซิมคาน  ปาทาน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลซบัสมอทอด 



         

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลซับสมอทอด 
เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕5 

 
ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตวน์้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

(1.1) การเลี้ยงสัตว์บก ยกเว้นการเลี้ยงสุกร  
       (๑.๑.๑) จํานวนตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว     
       (๑.๑.๒) จํานวนตั้งแต ่2๑ ตัว แต่ไม่เกิน 3๐ ตัว  
       (๑.๑.๓) จํานวนตั้งแต่ 3๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
       (๑.๑.4) จํานวนตั้งแต่ ๕๑ ตัว ขึ้นไป 

 
 

    100 
    200 
    300 
    400 

 (1.2) การเลี้ยงสุกร 
       (1.2.1) จํานวนตั้งแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 30 ตัว   
       (1.2.2) จํานวนตั้งแต่ 31 ตัว แต่ไม่เกิน 60 ตัว   
       (1.2.3) จํานวนตั้งแต่ 61 ตัว แต่ไม่เกิน 90 ตัว 
       (1.2.4) จํานวนตั้งแต่ 91 ตัว  ขึ้นไป 

 
    100 
    300 
    600 
  1,000 

 (๑.3) การเลี้ยงสัตว์ปีก  
       (๑.3.๑) จํานวนตั้งแต่ 40 แต่ไม่เกิน 10๐ ตัว    
       (๑.3.๒) จํานวนตั้งแต่ 101 ตัว แต่ไม่เกิน 3๐๐ ตัว   
       (๑.3.๓) จํานวนตั้งแต่ 3๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน 8๐๐ ตัว          
       (1.3.4) จํานวนตั้งแต ่8๐๑ ตัว ขึ้นไป 

 
   100 
   300 
   600 
 1,000 

 (๑.4) การเลี้ยงสัตว์น้ํา  
       (๑.4.๑) พ้ืนที่ตั้งแต่  10 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร  
       (๑.4.๒) พ้ืนที่ตั้งแต่  ๒๑ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 4๐ ตารางเมตร  
       (๑.4.๓) พ้ืนที่ตั้งแต่  41 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 6๐ ตารางเมตร  
       (1.4.4) พ้ืนที่ตั้งแต่  61 ตารางเมตร  ขึ้นไป   

 
   200 
   400 
   800 
 1,200 

 
 
 

(๑.5) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
 (๑.5.๑) พ้ืนที่ตั้งแต่  10 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร  
 (๑.5.๒) พ้ืนที่ตั้งแต่  ๒๑ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 4๐ ตารางเมตร   
 (๑.5.๓) พ้ืนที่ตั้งแต่  41 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 6๐ ตารางเมตร   
 (1.5.4) พ้ืนที่ตั้งแต่  61 ตารางเมตร  ขึ้นไป   

 
   100 
   300 
   600 
 1,000 

2. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  
(๒.๑) จํานวนตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว     
(๒.๒) จํานวนตั้งแต่ 21 ตัว แต่ไม่เกิน 4๐ ตัว             
(2.3) จํานวนเกินตั้งแต ่41 ตัว  ขึ้นไป   

 
   100   
   200 
   400 

 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้จะมี
การเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม  

  800 
 
 

 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 

และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๔.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
(๔.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

   800 
1,600 

5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก  1,5๐๐ 
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 3,๐๐๐ 
7. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 1,5๐๐ 
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด   
๑,0๐๐ 

 
9. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา

สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์  
(๙.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
(๙.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 1๐ แรงม้า   
(๙.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 11 แรงม้า  ขึ้นไป  

 
 

   500 
2,000 
4,000 

10. การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการ
กระทําอ่ืนใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์   
(๑๐.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๐.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า   
(๑๐.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
 
 

   500 
2,000 
4,000 

11. การสะสมหรือการล้างครั่ง   800 
 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  

12. การผลิตเนย เนยเทียม  8๐๐ 
13. การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ๊ิว หอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
(๑๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๓.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า   
(๑๓.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
 

  800 
2,000 
4,000 

 
 
     



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  
(๑๔.๑) การผลิต การหมัก  
(๑๔.๒) การสะสม ตั้งแต่ 60 กิโลกรัม ขึ้นไป   

 
 

 1,0๐๐ 
    6๐๐ 

15. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต  
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   

    800 

16. การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ 
พืช ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ 
การผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๑๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
(๑๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

    5๐๐ 
 1,๐๐๐ 

17. การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน  
(๑๗.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
(๑๗.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
 
 

    5๐๐ 
 1,๐๐๐ 

18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกีย้มอ๋ี  
(๑๘.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๑๘.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

19. การผลิตแบะแซ    ๖๐๐ 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

(๒๐.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๒๐.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
  ๕๐๐ 

      ๒,๐๐๐ 
21. การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปีย๊ะ  

(๒๑.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๒๑.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
  5๐๐ 
1,๐๐๐ 

22. การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต      
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน       
(๒๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๒๒.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

  5๐๐ 
2,๐๐๐ 

23. การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
(๒๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๒๓.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๒๓.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
 

  5๐๐ 
1,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล  
(๒๔.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๒๔.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
   75๐ 
1,5๐๐ 

25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว  
(๒๕.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๒๕.๒) โดยใช้เครื่องจักร 

 
   5๐๐ 
2,๐๐๐ 

26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู  
(๒๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๒๖.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๒๖.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
๒๐๐ แรงม้า  
(๒๖.๔) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๑,0๐๐   
2,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

 
8,๐๐๐ 

27. การค่ัวกาแฟ  
(๒๗.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๒๗.๒) โดยใช้เครื่องจักร 

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
(๒๘.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า     
(๒๘.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป  

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

29. การผลิตผงชูรส  
(๒๙.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๒๙.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
  75๐ 
1,5๐๐ 

30. การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  
(๓๐.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๓๐.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต       
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน       

   5๐๐ 
 

32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
(๓๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๓๒.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

33. การผลิตไอศครีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
(๓๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๓๓.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๓๓.๓) โดยใช้เครื่องจักรรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป  

 
   5๐๐ 
๑,0๐๐ 
2,0๐๐ 

34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๓๔.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๓๔.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
 ๑,๐๐๐ 
 ๒,๐๐๐ 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร  4,๐๐๐ 
36. การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน  
(๓๖.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน 5 แรงม้า  
(๓๖.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๓๖.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
 

๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
 กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
 

38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
(๓๘.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า     
(๓๘.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๓๘.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
   5๐๐ 
2,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่างๆ  
(๓๙.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๓๙.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๓๙.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

40. การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี  3,๐๐๐ 
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  3,๐๐๐ 
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ  

(๔๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๔๒.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๔๒.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
   5๐๐ 
2,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
43. การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

(๔๓.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๔๓.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๔๓.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
   5๐๐ 
2,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ   2,๐๐๐ 
45. การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร  
๓,๐๐๐ 

  
 
 

 
 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
(๔๖.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๑๐ แรงม้า  
(๔๖.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 5๐ แรงม้า  
(๔๖.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

47. การผลิตยาสูบ  
(๔๗.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร    
(๔๗.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  

 
   5๐๐ 
1,๐๐๐ 

48. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร  2,๐๐๐ 
49. การผลิต การสะสม การจําหน่ายปุ๋ย  

(๔๙.๑) การผลิต  
(๔๙.๒) การสะสม    
(49.3) การจําหน่าย           

 
1,5๐๐ 
   75๐ 
1,000 

50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง  ๓,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ  

(๕๒.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(5๒.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๕๒.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๒ ๒,๐๐๐ 

54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ       
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟูา ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๒  
(๕๔.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๕๔.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  
(๕๔.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป  

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ 
อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๒  

 ๒,๐๐0 

56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน
ข้อ ๕๒   

 ๑,๐๐๐ 

57. การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
(๕๗.๑) การแยก คัดเลือก ล้างแร่ 
(๕๗.๒) การสะสมแร่  
(๕๗.3) การทําเหมืองแร่  

 
๑,๐๐๐ 
1,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 

ยานยนต์  
(๕๘.๑) การต่อ การประกอบยานยนต์  
(๕๘.๒) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  

  (๕๘.๒.๑) พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
  (๕๘.๒.๒) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 
  200 ตารางเมตร   
  (๕๘.๒.3) พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

(๕๘.๓) การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  

 
 

4,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐0๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์  
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๕๙.๑) พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร     
(๕๙.๒) พ้ืนที่ประกอบการมากกว่า ๕๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร  
(๕๙.๓) พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป  

 
 

  ๖๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย  
(๖๐.๑) พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
(๖๐.๒) พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  
(๖๐.๓) พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

61. การล้าง อัดฉีดยานยนต์  ๑,๕๐๐ 
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  

(๖๒.๑) การผลิต  
(๖๒.๒) การซ่อม การอัด     

 
3,๐๐๐ 
   5๐๐ 

63. การปะ การเชื่อมยาง  
(63.1) รถจักรยาน    
(63.2) รถจักรยานยนต์    
(63.3) รถยนต์    

 
  100 
  300 
  700 

64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  ๑,๕๐0 
 
 
 
  
 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  
65. การผลิตไม้ขีดไฟ  ๒,๐๐๐ 
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้วหรือ 

การตดัไม้ด้วยเครื่องจักร  
(๖๖.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๖๖.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  
การทาสาร เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  
(๖๗.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๖๗.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป  

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

68. การอบไม้  ๒,๐๐๐ 
69. การผลิตธูป            ๑,๕๐๐ 
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  

(๗๐.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๗๐.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

71. การผลิตกระดาษต่าง ๆ  ๒,๐๐๐ 
72. 

 
การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  
(๗๒.๑) การเผาถ่าน  
(๗๒.๒) การสะสมถ่าน  
          (๗๒.๒.๑) สะสมไม่เกิน 30 กระสอบ     
          (๗๒.๒.๒) สะสมตั้งแต่ 31 กระสอบขึ้นไป  

 
2,๐๐๐ 

 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
73. การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
๑,๐๐๐ 

74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๗๓ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๕,๐๐๐ 
 

75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๑,๐๐๐ 
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  

(๗๖.๑) มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๓๐ ห้อง  
(๗๖.๒) มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐  ห้อง  
(๗๖.๓) มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐  ห้อง  
(๗๖.๔) มีจํานวนห้องพักเกิน  ๑๐๐  ห้อง ขึ้นไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

77. การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดให้เช่า ห้องเช่าห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ 
อ่ืนในทํานองเดียวกัน  
(๗๗.๑) มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง  
(๗๗.๒) มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ห้อง  
(๗๗.๓) มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ ห้อง ขึ้นไป  

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ  ๓,๐๐๐ 
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน   
(๗๙.๑) การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค หรืออ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน  
(๗๙.๒) คาราโอเกะ 

(๗๙.๒.๑) พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(๗๙.๒.๒) พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
(๗๙.๒.๓) พ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,๐๐๐ 
81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน  
2,๐๐๐ 

82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(๘๒.๑) พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร     
(๘๒.๒) พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร     
(๘๒.๓) พ้ืนทีต่ั้งแต่ ๕๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
(๘๒.๔) พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป  

 
 

  ๓๐๐ 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธ ี
อ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว  ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  

2,๐๐๐ 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  1,๐๐๐ 
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   2,5๐๐ 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข                                 

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม  
๒,๐๐๐ 

87. การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน   ๑,๐๐๐ 
88. การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน     750 
89. การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน        750 

 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ  
90. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 

ด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป    
  50๐ 

 
91. การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น  1,2๐๐ 
92. การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร  1,2๐๐ 
93. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 
94. การเย็บเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป  

(๙4.๑) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ - ๑๐ เครื่อง     
(๙4.๒) โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๑ - ๕๐ เครื่อง  
(๙4.๓) โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๕๐ เครื่อง ขึ้นไป  

 
   5๐0 
1,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

95. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  1,5๐๐ 
96. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  ๑,0๐๐ 
97. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  1,5๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
98. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐ 
99. การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร   2,0๐๐ 

100. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ๑,๕๐๐ 
101. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

(101.๑) การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  (101.๑.๑) จํานวนที่สะสมไมเ่กิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  
  (101.๑.๒) จํานวนที่สะสมตั้งแต่ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  
  (101.๑.๓) จํานวนที่สะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป  

(101.๒) การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
4,๐๐๐ 

102. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑๐2.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๐2.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

103. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
(๑๐3.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๐3.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

104. การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  1,500 
105. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า

เบรก ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น  
(๑๐5.๑) การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(๑๐5.๒) การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

   



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

106. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐6.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๐6.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐7. การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ 
๑๐8. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๓,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน  สารเคมี    
109. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร 

ตัวทําละลาย  
(๑๐9.๑) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  

  (109.1.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร   
  (109.1.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร   
  (109.1.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร      
  (109.1.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร   
  (109.1.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป   

(๑๐9.๒) การขนส่ง 
  (109.2.1) พาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน   
  (109.2.2) ยานพาหนะขนส่งเกิน 3 คัน แต่ไม่เกิน 6 คัน   
  (109.2.3) ยานพาหนะขนส่งเกิน 6 คัน แต่ไม่เกิน 10 คัน  
  (109.2.4) ยานพาหนะขนส่งเกิน 10 คัน ขึ้นไป   

 
 
 

1,000 
2,000 
4,000 
6,000 
8,000 

 
1,000 
3,000 
5,000 
8,000 

110. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
(๑10.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม  

  (110.1.1) คลังก๊าซความจุไม่เกิน 10,000 ลิตร   
  (100.1.2) คลังก๊าซความจุเกินกว่า 10,000 ลิตร    
  (๑10.1.3) ปั้มจําหน่ายก๊าซ   

(๑10.๒) การขนส่ง  
  (๑10.๒.๑) ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน   
  (๑10.๒.๒) ยานพาหนะขนส่งเกิน 3 คัน แต่ไม่เกิน 6 คัน   
  (๑10.๒.๓) ยานพาหนะขนส่งเกิน 6 คัน แต่ไม่เกิน 10 คัน   

            (110.2.4) ยานพาหนะขนส่งเกิน 10 คัน ขึ้นไป    

 
 

4,000 
8,000 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
8,000 

111. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งปิโตรเลี่ยมหรือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม
ต่างๆ  
(๑11.๑) การผลิต การกลั่น           
(๑11.๒) การสะสม การขนส่ง  

  (๑11.๒.๑) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  
  (๑11.๒.๒) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ลิตร  
  (๑11.๒.๓) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป  

 
 

    ๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

112. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  
(๑๑2.๑) การผลิต  

  (112.1.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร  
  (112.1.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร  
  (112.1.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร 
  (112.1.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
  (112.1.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป         

(๑๑2.๒) การสะสม  
  (112.2.1) สะสมไม่เกิน 500 กิโลกรัม    
  (112.2.2) สะสมเกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
  (112.2.3) สะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม 
  (112.2.4) สะสมเกิน 3,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม 
  (112.2.5) สะสมเกิน 4,000 กิโลกรัม ขึ้นไป 

(112.3) การขนส่ง   
  (๑12.3.๑) ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน  
  (๑12.3.๒) ยานพาหนะขนส่งเกิน 3 คัน แต่ไม่เกิน 6 คัน  
  (๑12.3.๓) ยานพาหนะขนส่งเกิน 6 คัน แต่ไม่เกิน 10 คัน  
  (112.3.4) ยานพาหนะขนส่งเกิน 10 คัน ขึ้นไป  

 
 

2,000 
4,000 
6,000 
8,000 

     10,000 
 

  500 
1,000 
2,000 
3,000 
5,000 

 
๑,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
8,000 

113. การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๘  
(113.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
(113.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร   
(113.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร   
(113.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร   
(113.5) พ้ืนที่เกนิกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป  

 
  500 
1,000 
2,000 
3,000 
5,000 

114. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
 เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่ คล้ายคลึง  
(๑๑4.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร      
(๑๑4.๒) โดยใช้เครื่องจักร   

 
 

  5๐๐ 
2,000 

115. การโม่ การบดชัน  
(๑๑5.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร     
(๑๑5.๒) โดยใช้เครื่องจักร      

 
  5๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

116. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
(๑๑6.๑) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร  
(๑๑6.๒) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร  
(๑๑6.๓) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร  
(116.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
(116.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป  

 
2,000 
4,000 
6,000 
8,000 
9,000 

117. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๑7.๑) การผลิต  
(1๑7.๒) การล้างฟิล์มรูปถ่าย  
(๑๑7.๓) การล้างฟิล์มภาพยนตร์  

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

118. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ 
ที่คล้ายคลึงกัน  
(๑๑๖.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๑๖.๒) โดยใช้เครื่องจักร 

  (118.2.1) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า 
  (118.2.2) เครื่องจักรเกินกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
  (118.2.3) เครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป 

 
 

๑,0๐๐ 
 

2,000 
2,500 
3,000 

119. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๑9.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๑9.๒) โดยใช้เครื่องจักร    

  (119.2.1) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า 
  (119.2.2) เครื่องจักรเกินกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
  (119.2.3) เครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป  

 
1,๐๐๐ 

 
2,000 
2,500 
3,000 

120. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   ๒,๐๐๐ 
121. การผลิตน้ําแข็งแห้ง  

(121.1) เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 
(121.2) เครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 
(121.3) เครื่องจักรเกินกว่า 10 แรงม้า ขึ้นไป 

 
2,000 
4,000 
6,000 

122. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง       

8,๐๐๐ 

123. การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  
(๑๒3.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๒3.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,๕๐๐ 
3,๐๐๐ 

 
 

 



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

124. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
(๑๒4.๑) การผลิต การบรรจุ 

  (124.1.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร  
  (124.1.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 
  (124.1.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร  
  (124.1.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร  
  (124.1.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป           

(๑๒4.๒) การสะสม  
  (124.2.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร    
  (124.2.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร  
  (124.2.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร 
  (124.2.4) พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร  
  (124.2.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป            

(124.3) การขนส่ง 
  (124.3.๑) ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน 
  (๑24.3.๒) ยานพาหนะขนส่งเกิน 3 คัน แต่ไม่เกิน 6 คัน 
  (๑24.3.๓) ยานพาหนะขนส่งเกิน 6 คัน แต่ไม่เกิน 10 คัน 
  (124.3.4) ยานพาหนะขนส่งเกิน 10 คัน ขึ้นไป 

 
 

2,000 
4,000 
6,000 
8,000 
9,000 

 
  500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 

 
๑,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
8,000 

125. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว  1,500 
 กิจการอ่ืน ๆ  

126. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(๑๒6.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 3 แรงม้า  
(๑๒6.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 3 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  
(๑๒6.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

127. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟูา  
(๑๒7.๑) การผลิต  
(๑๒7.๒) การซ่อม     

 
 

3,๐๐๐ 
   500 

128. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑๒8.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑๒8.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,0๐๐ 
๒,๐๐๐ 

129. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
(๑๒9.๑) เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 2 เครื่อง    
(129.2) เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารเกิน 2 เครื่อง ไม่เกิน 5 เครื่อง 
(129.3) เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารเกินกว่า 5 เครื่อง ขึ้นไป 

 
  500 
1,500 
2,000 

   



         

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

130. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้     
(๑30.๑) พ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 
(๑30.๒) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5๐ ตารางเมตร           
(๑30.๓) พ้ืนที่เกิน  50 ตารางเมตร ขึ้นไป         

 
๒,0๐๐ 
4,๐๐๐ 
6,๐๐๐ 

131. การประกอบกิจการโกดังสินค้า       
(131.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร    
(131.2) พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร            
(131.3) พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร  
(131.4) พ้ืนที่เกิน 30  ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน 50 ตารางเมตร  
(131.5) พ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
  750 
1,500 
2,500 
3,500 
4,500 

132. ๑๓2. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
(๑32.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
(๑32.๒) โดยใช้เครื่องจักร  

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

133. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๑๓3.๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า  
(๑๓3.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป   

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

134. การก่อสร้าง  4,๐๐๐ 



         

แบบ กอ. ๑  

 
เลขที่รับ............/..............               เลขที.่..............  

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

           เขียนที.่................................................. 

           วันที่.........เดือน.....................พ.ศ….......... 
 
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................  

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่…..........ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................................  

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

โทรศัพท์.....................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................ 

................................................................................................................................................................ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมอทอด โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า........................................... 
..........................................................ตั้งอยู่ ณ  เลขที่..................หมู่ที่............ถนน............................. 

ตําบล ............................  อําเภอบึงสามพัน    จังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์............................................  

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ  

    (ถ้ามี)  

๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

๕. เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด  คือ  

    5.1. ..............................................................................  

    5.2. …………………………………………………………………….. 

    5.3. ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 



         

-๒-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย         
ข้อบัญญัติ หรือ เงื่อนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมอทอดกําหนดไว้ทุกประการ  

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  

               (……………………………………………………..)  
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้............................................... 
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................  
  (   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................. 
 

        (ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
           (..............................................) 
                                                     ตําแหน่ง........................................วันที่........./.........../......... 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
          (ลงชื่อ)...........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    (.................................................) 
                              ต าแหน่ง.............................................วันที่....../.........../....... 



         

แบบ กอ. ๒  

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่................เลขที่...............ปี.................  

อนุญาตให้................................................................อายุ............ปีสัญชาติ.................. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี....................หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................  
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................โทรศัพท์…......................  

ข้อ ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................ 
...................................................................................... ................ ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......เลขที่.......ลงวันที่........เดือน..........................พ.ศ................โดยใชช้ื่อกิจการว่า
............................................................................................ ....................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............หมู่ที่..............ถนน...........................ตาํบล  ............................   อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์.............................โทรสาร.........................  

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมอทอด  เรื่อง   

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕5 
(๒)......................................................................................... ...................................... 

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

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่..........เดือน............................พ.ศ................  

ออกให้ ณ วันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................  
 
 

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

                    (............................................)                 (.................................................)  
                  ผู้รับเงิน      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมอทอด 



         

แบบ กอ.๓  

 
ค าขอต่ออายุ 

      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

 

ข้าพเจ้า............................................................อายุ...........ปี สัญชาติ............ อยู่บ้าน 
เลขที่........... หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.......................ถนน........................... ตําบล/แขวง......................  
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์......................................  

ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............ 
....................................................................... .............. ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับสมอทอด 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่..........ถนน.............................ตําบล ..............................  อําเภอ บึงสามพัน 
  จังหวัด เพชรบูรณ์ โทรศัพท์.................................โทรสาร..........................................  

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
๑. ใบอนุญาตเดิม  
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
๓. ..................................................................................... ......  

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมอทอดกําหนดไว้ทุกประการ  
 

   (ลงชื่อ)...........................................   ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  

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

 

 
 

 
 

 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
      (   ) เห็นสมควรตอ่ใบอนุญาต 

      (   ) เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาต เพราะ............... 
............................................................................. 
(ลงชื่อ)......................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

         (..........................................) 
ต าแหน่ง..................................วันที.่......./............/......... 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

    (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
    (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

(ลงชื่อ)........................................ 
         (............................................) 
ต าแหน่ง........................................ 
          วันที.่......./............../........... 

เลขที่รับ............/............      เลขที.่...............  



         

แบบกอ.๔  
 

เลขที่รับ............/..............          เลขที.่......................  
 

 

ค าขออนุญาตการต่างๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

       เขียนที่............................................... 
        วันที.่..........เดือน........................พ.ศ............. 

. 
ข้าพเจ้า............................................................อายุ.............ปี สัญชาติ...................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................  
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................  
โทรศัพท์........................................................  

โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่............ถนน..............................ตําบล..........................อําเภอบึงสามพัน 
  จังหวัด เพชรบูรณ์ โทรศัพท์.........................โทรสาร..........................  

ขอยื่นคําขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับสมอทอด  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
.................................................................. ......................................................................................................  
................................................................................... ..................................................................................... 
.......................................................................... .............................................................................................. 
................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................... ..................................................................................................... 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในใบคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ขออนุญาต  

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

 

 

 

 

 



         

           แบบ กอ. 5 
คําร้องบอกเลิกการดําเนิน 

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      เขียนที่........................................................... 
     วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ................. 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. อายุ.......................ป ี
สัญชาติ..............หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี � - ���� - ����� - �� - � 
อยู่บ้านเลขท่ี….…....หมู่ที่........ตรอก/ซอย.................ถนน.................................แขวง/ตําบล......................... 
เขต/อําเภอ.....................เทศบาล/อบต.......................จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท์.................... 
ได้รับ � ใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  เล่มที่..................เลขที่.................ปี.................... 
ประเภทกิจการ.................................................................. ..................................................................... ...... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..................................................................................................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่….........หมู่ที่…..ตรอก/ซอย.....................ถนน......................แขวง/ตําบล............................ 
.เขต/อําเภอ...............................เทศบาล/อบต.......................................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
ขอแจ้งเลิกดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่...........เดือน..............................พ.ศ..................... 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 � 1. ใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 
 � 2. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
 � 3. ใบแทนใบอนุญาต จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 
 � 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 � 5. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง) 
 � 6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นคําขอ 

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


