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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง วาดวยการควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับกฎหมายแมบท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสว นตําบลโคกสีทองหลางและนายอําเภอวาปป ทุม
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลางตัง้ แตวนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๔ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ต ราไว แ ล ว ใน
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
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“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอัน เกิดจากการประกอบ
กิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว หรือขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
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(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม 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 ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสน หมี่ ขนมจีน กว ยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากนมสัตว
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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 หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรื อแบง บรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุ ร า เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง 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
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้ง
สบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
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(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุ ง แร การหลอมหรื อ หล อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลื อ บ ชุ บ โลหะด ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรบั อนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟาระบบ
ปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัด เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกา หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
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(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุ น ไพร เว น แต
เป น การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือ หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัด ใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตน รํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
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(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)

การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุคลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
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(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หินหรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือ บ ชุ บ วัต ถุ ดว ยพลาสติ ก เซลลูลอยด เบเกอรไ ลท หรือวัต ถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
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(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเรือประมงสะพานปลาหรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปน โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ ยวกับ วัต ถุอัน ตรายจะตองปฏิบัติต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งหางชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
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จะตองมีสถานที่ตงั้ ตามที่เจาพนักงานทองถิน่ โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การนั้ น ๆ
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๙ สถานที่ประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การ
ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัน ไดหนีไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ํา และหองสว มตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งและมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพต อ งจั ด ให มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป น
และเหมาะสมกับ คุณ สมบัติข องวัต ถุอัน ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่ มีก ารกํ าจั ด เองตอ งได รับ ความเห็น ชอบจากเจา พนั ก งานท องถิ่ น
และตองเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
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(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัต ถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโ รงอาหารหรือหองครัว ที่จัด ไวสําหรับประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ นมลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบจนเป น เหตุ รํ า คาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอาศัยบริเวณใกลเคียง
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ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ตองมีการควบคุม ตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปน การคา เวน แตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุญ าตปฏิ บัติเพื่อปองกัน อัน ตรายตอสุข ภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโ ดยทั่ว ไป
ในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว กรณีดําเนินกิจการ
ที่ตองมีการควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในทุกประเภทตามอัตรา
คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด กรณีเปน
นิติบุคคล
(๔) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ที่รับรองความถูกตองของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณีผูขอใบอนุญาตไมสามารถยื่นคําขอได
ดวยตนเอง
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตออายุใบอนุญาต
(๗) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ รวมทั้ง
เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวโดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบทายใบอนุญาต
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(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
(๓) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร
ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
ในคราวเดี ย วกั น และในกรณี จํ า เป น ที่ จ ะต อ งส ง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าตก็ ใ ห ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม อ าจมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ
ห า วั น แต ต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง การขยายเวลาและเหตุ จํ า เป น แต ล ะครั้ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบก อ นสิ้ น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลางเทานั้น
การขอต ออายุใบอนุญ าตจะต องยื่ น คํา ขอก อนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่ อได ยื่น คํ าขอพรอ มกั บ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญ าตและการอนุญ าตให ตออายุ ใบอนุ ญ าต ใหเป น ไปตามหลั กเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ดวย
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ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการเสี ย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีห นาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติด ตอกัน
เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนิน กิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสีทองหลาง
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระที่สําคัญ ใหผูไ ดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ป รากฏวาผูรับ ใบอนุญ าตไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติไ มถูกตองตามบทบัญ ญัติ
แหงระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตนิ ี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตองตามบทแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม พ บผู รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ย อมรั บ คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว
ใหส ง คํ าสั่ ง โดยทางไปรษณีย ต อบรับ หรื อใหป ด คํ าสั่ง นั้น ไว ในที่เ ปด เผยเห็ น ไดง าย ณ ภูมิ ลํา เนา
หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแต
เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูถูกสั่ ง เพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรั บ ใบอนุญ าตสํา หรับ การประกอบกิ จการที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลางเปน ผูรักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อรุณศักดิ์ ประชายกา
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖1
ลําดับที่
๑

๒

๓

ประเภทการคา
ประเภทที่ ๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
ก. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวบก (ยกเวนสุกร)
(๑) จํานวนตั้งแต ๒๐ ตัวแตไมเกิน ๕๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
ข. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
(๑) จํานวนตั้งแต 5 ตัวแตไมเกิน ๒๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
ค. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวปก
(๑) จํานวนไมเกิน ๑๐๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
ง. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวน้ํา
(๑) จํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
จ. การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวเลื้อยคลาน
(๑) จํานวนไมเกิน ๕๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต ๕๑- ๑๕๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต ๑๕๑ ตัวขึ้นไป
ฉ. การเลี้ยงแมลง
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตวรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
ประเภทที่ ๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาหรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขาย หรือขายใน
ตลาด
(๑) โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
(๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
5๐
2๐๐
1,๐๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐

๒
ลําดับที่

๔
๕
๖
๗

๘

๙
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓

ประเภทการคา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

(๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
(๔) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังไมไดแปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกกระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๘๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๕๐๐
การผลิตโม ปน บด ผสม บรรจุ สะสมหรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
ก. ไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
๓๐๐
ข. เกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๘๐๐
การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๕๐๐
ประเภทที่ ๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่มยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา
กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
2๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอื่น
2๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตากบด นึ่ง ตม ตุน
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
5๐๐

๓
ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๔

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ
เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
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ประเภทการคา
การผลิตไอศกรีม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม แบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐

๕
ลําดับที่

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ประเภทการคา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๕๐๐
การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๑,๐๐๐
การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐
ประเภทที่ ๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๓๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๘๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๑,๐๐๐

๖
ลําดับที่

ประเภทการคา

๓๕

การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใช
กับรางกาย
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐
๔๑

ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมา
ประเภทที่ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมา
การลาง อบ รม สะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
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๔๗
๔๘

ประเภทการคา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมา
การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(1) การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 2๕ แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรเกิน 2๕ แรงมาขึ้นไป
(2) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักรรวมถึง
การเกี่ยวขาวดวยรถเกี่ยวขาว
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรเกิน 50 แรงมาขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
ก. การผลิตปุย
ข. การสะสม หรือแบงบรรจุปุย
การผลิตเสนใยจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
ประเภทที่ ๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะ
หรือแร
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
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ประเภทการคา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การถลุงแร การหลอม หรือการหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต
ในลําดับที่ ๔๘
ก. การหลอมหรือหลอแกว เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี
ข. การถลุงแร
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตในลําดับที่ ๔๘
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตในลําดับที่ ๔๘
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน
ลําดับที่ ๔๘
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
ประเภทที่ ๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
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๕๖

การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การสะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
ก. การซอม ปะ เชื่อมยางรถจักรยานยนต
ข. การซอม ปะ เชื่อมยางรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล หรือตั้งศูนยถวงลอ
การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
ก. การผลิต
ข. การซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
ก. การสะสม
ข. การซอม
ประเภทที่ ๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
ก.โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
จากไมหวายชานออย
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การอบไม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๖๓
๖๔

๖๕

๖๖

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐

๑๐
ลําดับที่

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

ประเภทการคา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชเครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตกระดาษตาง ๆ
ก.โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา๕๐ แรงมาขึ้นไป
การเผาถาน หรือสะสมถาน
ก. การเผาถาน
ข. การสะสมถาน
(๑) ขายปลีก
(๒) ขายสง
ประเภทที่ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ก.พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๑
ลําดับที่

ประเภทการคา

๗๓

การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต
ในลําดับที่ ๗๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ก. พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการที่ไดรับอนุญาตในลําดับที่ ๗๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
ก. พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง
ข. จํานวนหองพักตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง
ค. จํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนหองพักตั้งแต ๒ – ๕ หอง
ข. จํานวนหองพักตั้งแต ๖ – ๑๐ หอง
ค. จํานวนหองพักตั้งแต ๑๑ – ๒๐ หอง
ง. จํานวนหองพักตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง
จ. จํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ หอง
ฉ. จํานวนหองพักตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ หอง
ช. จํานวนหองพักตั้งแต ๒๐๑ – หองขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรีไทยสากล เตนรํา ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ข. การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรีไทย รําวง รองเง็ง หรือการแสดงนาฏศิลป
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗
๗๘

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐

๑,๒๐๐
๒,๕๐๐
๓,๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๒
ลําดับที่

ประเภทการคา

๗๙

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
กิจการใหบริการในลําดับที่ ๗๑
การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. สถานที่เสริมสวยหรือแตงผมชาย เกาอี้ละ
ข. สถานที่เสริมสวยหรือแตงผมหญิง เกาอี้ละ
การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
ก. พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
ก. สนามฝกซอมกอลฟ
ข. สนามกอลฟ
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
ก. การสักผิวหนัง
ข. การเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
ก. พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ประเภทที่ ๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
ก. ดวยกี่กระตุก ๕ กี่ขึ้นไป

๘๐
๘๑

๘๒
๘๓
๘๔

๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๙๒

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑๐๐

๑๓
ลําดับที่

๙๓
๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

ประเภทการคา
ข. ดวยเครื่องจักร
(๑) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
(๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
(๔) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง
ข. เครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๒๐ เครื่อง
ค. เครื่องจักรตั้งแต ๒๑ เครื่องขึ้นไป
การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐

๑๔
ลําดับที่
๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

ประเภทการคา
ประเภทที่ ๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด
หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในลําดับที่ ๑๐๑
ก. จํานวนไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. จํานวนเกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพลอง หรือเผาหินปูน
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
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ประเภทการคา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐

ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๓,๐๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๓,๐๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
๑,๐๐๐
การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
๓,๐๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเวน
๑,๐๐๐
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตในลําดับที่ ๕๒
ประเภทที่ ๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
ก. การผลิต การบรรจุ การขนสง
๓,๐๐๐
ข. การสะสม
๑,๐๐๐
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุ การขนสง
๓,๐๐๐
ข. การสะสม
(๑) สะสมไมเกิน ๑๒๐ ลิตร
๑๐๐
(๒) สะสมเกินกวา ๑๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
๕๐๐
(๓) สะสมเกินกวา ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒,๔๐๐ ลิตร
๑,๐๐๐
(๔) สะสมเกินกวา ๒,๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๒,๐๐๐
(๕) สะสมเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
๓,๐๐๐
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ก. การผลิต การกลั่น
๕,๐๐๐

๑๖
ลําดับที่

๑๑๕
๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

ประเภทการคา
ข. การสะสม
(๑) สะสมไมเกิน ๔๐ ลิตร
(๒) สะสมเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๕๔ ลิตร
(๓) สะสมเกิน ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๔) สะสมเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ค. การขนสง
การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนสง
การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับที่ ๕๔
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การโม สะสม หรือบดชัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
ข. การลางฟลมรูปภาพ
ค. การลางฟลมภาพยนตร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
100
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ลําดับที่
๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

ประเภทการคา
การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิตน้ําแข็งแหง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนสง
การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต
ข. การบรรจุ
ค. การสะสม
ง. การขนสง

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๘
ลําดับที่
128

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๔

ประเภทการคา
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
ก. การผลิต การบรรจุ
ข.การสะสมกาว
ประเภทที่ ๑๓ กิจการอื่น ๆ
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ
อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
(๑) โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
(๒) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๓) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
(๔) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
ข. การซอม
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัสดุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
ก. การพิมพแบบ พิมพเขียว
ข. การถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
ก. พื้นที่เกินกวา ๒๕ ตารงเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกวา ๕๐ ตารงเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินคา
ก. พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๙
ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๓๕

การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ
ก. โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕๐ แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ก. การผลิต
ข. การสะสม
(๑) สะสมไมเกิน ๔๐ ลิตร
(2) สะสมเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๕๔ ลิตร
(3) สะสมเกินกวา ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(4) สะสมเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ค. การขนสง

๑๓๖

๑๓๗
๑๓๘

๑๓๙
๑๔๐

๑๔๑

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

คําขอใบอนุญาต

แบบ กอ.๑

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่............................................................
วันที่........เดือน.........................................พ.ศ..................
ขาพเจา ชื่อ – สกุล.........................................................อายุ......................ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่...........หมูที่......ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล..................................................................................เขต/อําเภอ......................................................
จังหวัด..........................................................................................โทรศัพท..........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.........................................
...............................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีผูประกอบกิจการ
เปนบุคคลธรรมดา
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
๓. สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปนนิติบุคคล
๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี)
๕. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
กรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ขาพเจาพรอม
ที่จะปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง ตามคําแนะนําและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...................................................)

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได

(

) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

(ลงชื่อ)...............................................เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(....................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
วัน........../......................./...................

แบบ กอ.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่..............เลขที่................................../.....................
อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ................................................................................................
อายุ...........ป สัญชาติ.............อยูบาน/สํานักงานเลขที่.................หมูที่..............ถนน.........................................
ตําบล.................................อําเภอ..............................จังหวัด................................โทรศัพท..................................
๑. ดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวม.............................................ประเภท ดังนี้
๑.๑...........................................................................................................................................
๑.๒...........................................................................................................................................
๑.๓...........................................................................................................................................
๒. ชื่อสถานประกอบการ..........................................................ตั้งอยูบาน/สํานักงานเลขที่..................
ถนน........................ตําบล.................................อําเภอ...................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท..............................พื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.................แรงมา
จํานวนคนงาน...............................คน
๓. อัตราคาธรรมเนียม.........................บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมที่.................เลขที่..........................
วันที่...........................เดือน...................................พ.ศ..............................
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ และปฏิบัติตามคําแนะนําตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง ทุกประการ
๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุใน วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...............
ออกให ณ วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

รายการตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

คําเตือน

ว/ด/ป
ที่อนุญาต

จํานวนเงิน
ว/ด/ป
คาธรรมเนียม
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ เลขที่
ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

๑. ตั้งแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูรับใบอนุญาต
๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย

แบบ กอ.๓

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่รับ............................./..................................
เขียนที่.................................................................
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ....................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.........................................................อายุ.......ป สัญชาติ............
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่............หมูที่.........ถนน.....................ตําบล...........................อําเภอ..............................
จังหวัด..................................................โทรศัพท................................ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.........................................
.....................................เมื่อวันที่..........เดือน.................................พ.ศ...........อัตราคาธรรมเนียม.............บาท/ป
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันที่............เดือน.........................................พ.ศ.....................................
๒. ชื่อสถานประกอบการ..................................................ตั้งอยูบาน/สํานักงาน เลขที่..........หมูที่........
ถนน..............ตําบล........................อําเภอ...........................จังหวัด.....................................โทรศัพท...................
๓. ขาพเจามีความประสงคขอตออายุใบอนุญาต โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง ทุกประการ
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีผูประกอบการ
เปนบุคคลธรรมดา
๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
๓.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปนนิติบุคคล
๓.๔ สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี)
๓.๕ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ กรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได
๓.๖ ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทนใบอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตทั้งนี้ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตฉบับเดิม จํานวน......ฉบับ
และคาธรรมเนียม มาดวยแลว
(ลงชื่อ)....................................................
(.....................................................)
ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

แบบ กอ.๔

เขียนที่.........................................................
วันที่.........เดือน........................................พ.ศ......................
ขาพเจา...............................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต
O เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่.........ตรอก/ซอย.................ถนน.............................หมูที่.............
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................
O เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................
เลขทะเบียน....................................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่..........................ตรอก/ซอย......................
ถนน.............................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.........................................โดย.....................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขอใบแทนใบอนุญาตอยูบานเลขที่.............ตรอก/ซอย.................ถนน....................................หมูที่...................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต............................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต..............................................................................เลขที่.......................
ลงวันที่...........................................เดือน...............................................พ.ศ.................ที่บา นเลขที่......................
ตรอก/ซอย...........ถนน.............................หมูที่..........ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด..............................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน..........................................เลขที่ /น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑
เลขที่..........................................................เปนที่ดินของ......................................................................................
ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่................................
เดือน.......................................พ.ศ................
ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแหง
ทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือชํารุด
บางสวนนั้น
(ลายมือชื่อ)..........................................................
(............................................................)
ผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
หมายเหตุ

(๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย / ในชอง O หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน
วันที่............เดือน........................พ.ศ..................
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต.........................................................
เปนเงิน........................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................เลขที่.........................ลงวันที่.........
เดือน................................พ.ศ............
ออกใบแทนอนุญาต เลมที่.............ฉบับที่..............ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
(ลายมือชื่อ).........................................................
(.............................................................)
ตําแหนง..............................................................

