บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับ
๑

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. ตั้งแต่ ๕ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต่ ๕ - ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๔๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๔๑-๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแต่ ๕-๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑-๔๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
ก. ตั้งแต่ ๕๐-๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
ก. เกินกว่า ๑๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
ค. เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด
มีลักษณะท้านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

ลาดับ
๒

๓

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขาย ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง
ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือกระท้าการอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กก.
ข. เกินกว่า ๕๐๐ กก.
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้้าพริกแกง น้้าพริกเผา น้้าปลา น้้าเคย น้้าบูดู
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๕๐๐

ลาดับ

รายการ
(๖) การเคี่ยวน้้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๐) การประกอบกิจการท้าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้้าอัดลม น้้าหวาน น้้าโซดา น้้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้านมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้้าส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๑๗) การผลิตลูกชิ้น ด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักร เกิน ๒ แรงม้า ขึ้นไป
(๑๘) การผลิตผงชูรส

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ

๔

รายการ
(๑๙) การผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักร เกิน ๕ แรงม้า
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ก. ใช้เครื่องท้าความเย็นไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องท้าความเย็นเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องท้าความเย็น เกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก้าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
ชาระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
ก. ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. เกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส้าอางต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๓) การผลิตส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี
(๔) การผลิตภัณฑ์ผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช้าระล้างต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลาดับ
๕

๖.

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้้ามันจากพืช
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในท้านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑ – ๒๐ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑-๕๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ แรงม้า
ง. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐๑ แรงม้าขึ้นไป
(๕) การผลิตยาสูบ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
ก. การผลิต
ข. การสะสม
(๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันส้าปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) ผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร มีก้าลังเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน (๑)
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑ แรงม้า

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ลาดับ

๗

๘.

รายการ
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๖) การท้าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์
ก. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
ข. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
ง. ที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจ้าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มี การ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
ข. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
ค. ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร
ง. ที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซ่อม การอัด
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
ก. จักรยาน, จักรยานยนต์
ข. รถยนต์ พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง
การท้าคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส้าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

ลาดับ

๙.

รายการ
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า ขึ้นไป
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท้านองเดียวกัน
ก. มีห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง
ข. มีห้องพักเกิน ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
ค. มีห้องพักเกิน ๕๐ ห้องขึ้นไป
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า รีสอร์ท ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในท้านองเดียวกัน
ก. มีจ้านวน ๑-๕ ห้อง
ข. มีจ้านวน ๖-๑๐ ห้อง
ค. มีจ้านวน ๑๑-๒๐ ห้อง
ง. มีจ้านวน ๒๑-๕๐ ห้อง
จ. มีจ้านวนตั้งแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองเง็ง ดิสโกเธค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอื่นๆ ในท้านองเดียวกัน
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ
การเล่นอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับกฎหมาย ว่าด้วยประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐

ลาดับ

๑๐

รายการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
ก. กิจการสวนสนุก
ข. กิจการตู้เกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการ
ทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. ใช้กี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่
ค. ใช้กี่กระตุก เกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ยกเว้นกลุ่มอาชีพ
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕-๒๐ เครื่อง
ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑-๕๐ เครื่อง
ค. ใช้เครื่องจักรมากกว่า ๕๑ เครื่อง
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน ๒๐แรงม้า
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. การกัดสีผ้า
ข. การย้อม ประเภทรับจ้างทั่วไป
ค. การย้อม ประเภทโรงงาน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐

๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

ลาดับ
๑๑

๑๒.

รายการ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ค. ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป
ง. การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน
ท่อน้้า เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวท้าละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
๑. การผลิต การบรรจุ
๒. การสะสม การขนส่ง
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ค. ปั๊ม คลังก๊าซ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐

ลาดับ

รายการ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. ร้านขายปลีก
ข. สถานีบริการ
ค. คลังน้้ามัน
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒ แรงม้าขึ้นไป
(๗) การโม่ การบดชัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(๘) การผลิตสีหรือน้้ามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
๑. การผลิต
๒. การล้าง
ก. ฟิล์มรูปถ่าย
ข. ฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคมีเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก้าจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะน้าโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

ลาดับ

รายการ

๑๓.

กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
ก. ไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ค. ตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก. การผลิต
ข. การซ่อม
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุสิ่งของที่ช้ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
ข. พื้นที่เกิน ๑ ไร่
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักร
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง ยกเว้นก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันตั้งแต่ ๕-๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมกันมากกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
-

(แบบ กอ. ๑)
แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่……………………………………
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ…………..…….
ข้าพเจ้า……………………………………………………..อายุ………………ปี สัญชาติ…………….
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………….………………….
แขวง/ต้าบล…………………….เขต/อ้าเภอ…….…….………จังหวัด………….….…รหัสไปรษณีย์……………………….
โทรศัพท์…………………………………………หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน……………………………………………
ขอยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...............................
.....................................................................................................................................................................
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................
พื้นที่ประกอบกิจการ............................ตารางเมตร จ้านวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................
หมู่ท.ี่ ....................ต้าบล..................................อ้าเภอ....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................................โทรศัพท์....................................
พร้อมค้าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอใบอนุญาต
๒. ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. ส้าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ้าหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. .................................................................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………..………..…………..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………..…….……..……….……….)

(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่…………….เลขที่…………./………….
อนุญาตให้…………………………………………สัญชาติ……………….อยู่บ้านเลขที่……………
หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………..ต้าบล……………...………….
อ้าเภอ……………………………..จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………….………………..…
ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท……………………………………………โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า………………………………………
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………………..………
ต้าบล…………………….อ้าเภอ…………………………….จังหวัด……………………………..
โทรศัพท์………………………….โทรสาร…………………………มีพื้นที่ประกอบการ………………..…...ตารางเมตร
ใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังขนาด……………...แรงม้า จ้านวนคนงาน……………คน ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต…………………บาท (………………………………..………….)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………..เลขที…่ …………ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. …………….
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่ วไปที่ก้าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๓.๑)……………………………………………………………………………………………
๓.๒)……………………………………………………………………………………………
๓.๓)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่…………….เดือน………………………….พ.ศ. …………………..
ออกให้ ณ วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ. …………………..
(ลงชื่อ)………………………………………..
(…..……………………………………)
ต้าแหน่ง…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงิน
วัน /เดือน /ปีที่ วัน / เดือน / ปี
ออกใบอนุญาต
ที่หมดอายุ
เล่มที่
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

คำเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการ

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(แบบ กอ. ๓)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่รับ.........................
เขียนที่…………………………………………
วันที่………….เดือน……………………พ.ศ. …………..…….
ข้าพเจ้า……………………………….…………………………..อายุ…………...ปี สัญชาติ………………………..……
อยู่บ้านเลขที่………..…..……หมู่ท…ี่ …………ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………………..…….
แขวง/ต้าบล……………………..……..……เขต/อ้าเภอ………………..…..…………..อบต. ………..……….………..………..
จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย.์ .............................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………
ขอยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................
พื้นที่ประกอบกิจการ............................ตารางเมตร จ้านวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................
หมู่ท.ี่ ....................ต้าบล..................................อ้าเภอ....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ .....................................โทรศัพท์....................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้คือ
1) ใบอนุญาตเดิม
2) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
3) อื่น ๆ ...........................................................
3.1…………………………………………………………………………………………
3.2…………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………..………………….…..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(………….…………..…………..……)

(แบบ กอ.๔)
แบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เขียนที่……………………………………
วันที่………เดือน……………………..พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ…………….ปี สัญชาติ……………………….
อยู่บ้านเลขที่……………...หมู่ท…ี่ ………ตรอก/ซอย………………………..ถนน…………………………….
แขวง/ต้าบล…………………….เขต/อ้าเภอ……………………อบต. ……………………..
จังหวัด………………………………….หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………..
๑) ขอยื่นค้าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท…………………………………
……………………………………………ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………………
ตั้งอยู่บ้านเลขที่………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………..ถนน………………ต้าบล……………………….
จังหวัด………………………………..ต่อ……………………..(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)………………………….
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้
พร้อมค้าขอนี้ ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้ คือ
๒.๑) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว………………………..………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ………………………………………………………………………………………
๒.๓.๑………………………………………………………………………………………………..
๒.๓.๒………………………………………………………………………………………………..
๒.๒) ……………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………..…….………….………..ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(……………………………………..……)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบรับแจ้ง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….ต้าแหน่ง…………………………………….
ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล…………….. โทรศัพท์……………………………………………………
ได้รับค้าขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขที่ ……/………จาก(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………)
ตาแหน่ง…………………………………

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบค้าขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
เพราะ…………………………………………
………………………………………………….……………..
(ลงชื่อ)…………………..………..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(…………………………..……………)
ต้าแหน่ง…………………………………
วันที่……../……../…………..

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ)……………………..………………
(……………………………………….)
ต้าแหน่ง………………………………….….
วันที่……/………/……….

