
งานที่ใหบ้ริการ  การขออนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปน็อนัตรายต่อสขุภาพ 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทองเอน 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้ริการ    ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  โทรศัพท์: 036-811567              (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 036-811567 ต่อ ๑8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
ขั้นตอน       หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. รายงานผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  ๒. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    นับแต่วันที่ได้รับค าขอ   
๓. ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ    ๓. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ    ๔. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจ้งให้ผู้ยื่น 5. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต่้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า     จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน      จ านวน ๑ ฉบับ 
6. โฉนดที่ดินสถานประกอบการหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน    จ านวน ๑ ฉบับ 
7. สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร (กรณีเช่า)       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตใหป้ระกอบกจิการทีเ่ปน็อนัตรายต่อสขุภาพ 

     

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนยีม
ต่อปีฉบบัละ หมาย

เหต ุ
บาท สต. 

1. กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวเ์ลีย้ง   
 

  
  (1.1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง   

 
  

       (1.1.1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ      
           ก. ตั้งแต่ 10 - 20 ตัว 100 -   
           ข. ตั้งแต่ 21 - 50 ตัว 200 -   
           ค. ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 300 -   
           ง. ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 400 -   
       (1.1.2) การเลี้ยงสุกร   

 
  

           ก. ตั้งแต่ 10 - 20 ตัว 200 -   
           ข. ตั้งแต่ 21 - 50 ตัว 300 -   
           ค. ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 400 -   
           ง. ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 500 -   
       (1.1.3) การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก   

 
  

           ก. ตั้งแต่ 10 - 50 ตัว 100 -   
           ข. ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 300 -   
           ค. ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 500 -   
       (1.1.4) การเลี้ยงสัตว์น้ าทุกประเภท   

 
  

           ก. มีพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ 200 -   
           ข. มีพ้ืนที่ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ 300 -   
           ค. มีพ้ืนที่ 10 ไร่ขึ้นไป 500 -   
       (1.1.5)  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ 500 -   
  นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในเบื้องต้น เพ่ือการค้า   

 
  

  (1.2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม   
 

  
           ก. ตั้งแต่ 10 - 20 ตัว 100 -   
           ข. ตั้งแต่ 21 - 50 ตัว 300 -   
           ค. ตั้งแต่ 51 - 100 ตัว 500 -   
           ง. ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,000 -   
  (1.3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ 1,000 -   
  ท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้   

 
  

  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม   
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2. กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวแ์ละผลติภัณฑ์   

 
  

  (2.1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ (ยกเว้น การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 500 -   
  (2.2) การหมัก การฟอก การตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 200 -   
  (2.3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 300 -   
  (2.4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 400 -   
  (2.5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง    

 
  

  กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง การตาก    
 

  
  การเผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร    

 
  

       (2.5.1) โดยใช้เครื่องจักร  หรือแรงไฟฟ้า 1,000 -   
       (2.5.2) โดยใช้แรงงานอ่ืน 500 -   
  (2.6) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 1,000 -   
  กระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็น   

 
  

  อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์    
 

  
  (2.7) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือการล้างครั่ง 1,000 -   
          

3. กิจการทีเ่กีย่วกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ าดืม่ ยกเวน้ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร   
 

  
  การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรือน   

 
  

  (3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ 1,000 -   
  เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   

 
  

  (3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า    
 

  
  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง    

 
  

  น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน    
 

  
       (3.2.1) การผลิตที่เป็นลักษณะโรงงาน 1,000 -   
       (3.2.2) การสะสม   

 
  

           ก. ไม่เกิน 50 กิโลกรัม 100 -   
           ข. เกินกว่า 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 200 -   
           ค. เกินกว่า 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 300 -   
           ง. เกินกว่า 200 กิโลกรัมข้ึนไป 500 -   
  (3.3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้  500 -   
  หรือพืชอย่างอ่ืน    

 
  

  (3.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด  1,000 -   
  นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด    

 
  

  (3.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  1,000 -   
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(3.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 
เต้าหู้    

 
  

  วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน    
 

  
       (3.6.1) การท าเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ท าด้วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า 500 -   
       (3.6.2) การท าขนมจีน ท าด้วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า 300 -   
       (3.6.3) การท าวุ้นเส้น ท าด้วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า 500 -   
       (3.6.4) การท าเต้าฮวย เต้าหู้  เกี้ยมอ๋ี ท าด้วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า 500 -   
  (3.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  500 -   
  ที่คล้ายคลึงกัน    

 
  

  (3.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  1,000 -   
  (3.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 1,000 -   

  
(3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์
เนย 1,000 

- 
  

  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม    
 

  
  (3.๑๑) การผลิตไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 
  

       (3.11.1) การผลิตด้วยเครื่องจักรไฟฟ้า 1,000 -   
       (3.11.2) การผลิตด้วยแรงอ่ืน 500 -   
  (3.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  1,000 -   

  
(3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิด
ผงอื่น ๆ    

 
  

       (3.13.1) การผลิตด้วยเครื่องจักรไฟฟ้า 1,000 -   
       (3.13.2) การผลิตด้วยแรงอ่ืน 800 -   
  (3.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา   เบียร ์     

 
  

  ไวน์   น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา    
 

  
       (3.14.1) การต้มกลั่นน้ าแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 1,000 -   
       (3.14.2) การต้มกลั่นน้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 1,000 -   
  (3.๑5) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  1,000 -   
  (3.๑6) การผลิต การสะสม การแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  1,000 -   
  (3.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา  500 -   

  
น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืน
ใด   

 
  

  (3.๑๘) การผลิต สะสม หรือการแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  1,000 -   
  หรือภาชนะอ่ืนใด ท าด้วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า   

 
  

  (3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 1,000 -   
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  (3.๒๐) การผลิต การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 1,000 -   

  (3.๒๑) การผลิต การสะสม หรือการแบ่งบรรจุแบะแซ 1,000 -   
  (3.๒2) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหารทุกชนิด 1,000 -   
  (3.๒3) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  1,000 -   
      

 
  

      
 

  
          

4. กิจการทีเ่กีย่วกับยา เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑ์   
 

  
  ท าความสะอาด   

 
  

  (4.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม หรือการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  1,000 -   
  (4.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง   1,000 -   
  รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย   

 
  

  (4.๓) การผลิต การบรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,000 -   
  (4.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000 -   
  (4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความ 1,000 -   
  สะอาดต่าง ๆ    

 
  

          
5. กิจการทีเ่กีย่วกับการเกษตร   

 
  

  (5.๑) การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  1,000 -   
  (5.๒) การล้าง การอบ การรม หรือการสะสมยางดิบ    

 
  

       (5.2.1) การล้าง การอบ การรมยางดิบ 300 -   
       (5.2.2) การสะสมยางดิบ 500 -   

  
(5.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  
หรือ   1,000 -   

  แป้งอ่ืน ๆ   ในท านองเดียวกัน    
 

  

  
(5.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็
ตาม       

       (5.4.1) โรงสีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1 เกวียน) 200 -   
       (5.4.2) โรงสีขนาดกลาง (เกินกว่า 6 เกวียน แต่ไม่เกิน 24 เกวียน) 500 -   
       (5.4.1) โรงสีขนาดใหญ่ (เกินกว่า 24 เกวียนขึ้นไป) 1,000 -   
       (5.4.1) รถนวดข้าว 500 -   
  (5.๕) การผลิตยาสูบ 2,000 -   
  (5.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช   

 
  

       (5.6.1) รถเก่ียวข้าว ขนาดเล็ก 300 -   
       (5.6.2) รถเก่ียวข้าว ขนาดกลาง 400 -   
       (5.6.3) รถเก่ียวข้าว ขนาดใหญ่ 500 -   
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  (5.๗) การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย   

 
  

       (5.7.1) สะสมไม่เกิน 500 กิโลกรัม 500 -   
       (5.7.2) สะสมเกินกว่า 500 กิโลกรัม 1,000 -   
  (5.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  1,000 -   
  (5.๙) การตาก การสะสม การขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก     

 
  

  อ้อย ข้าวโพด   
 

  
       (5.9.1) สะสมไม่เกิน 500 กิโลกรัม 500 -   
       (5.9.2) สะสมเกินกว่า 500 กิโลกรัม 1,000 -   
          

6. กิจการทีเ่กีย่วกับโลหะหรือแร่   
 

  

  
(6.๑) การผลิตภาชนะ   เครื่องประดับ   เครื่องมือ อุปกรณ์    หรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ 1,000 

- 
  

   ด้วยโลหะหรือแร่    
 

  
  (6.๒) การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ    

 
  

  ใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  
       (6.2.1) ประเภทโรงงาน 1,000 -   
       (6.2.2) ประเภทร้านค้า 500 -   
  (6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร    

 
  

  หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  
       (6.3.1) การกลึง การเจาะ 1,000 -   
       (6.3.2) การเชื่อม การประสานโลหะด้วยก๊าซ/ไฟฟ้า/เครื่องจักร 500 -   
       (6.3.3) การตี การตัด การเชื่อมด้วยโลหะ 200 -   

  
(6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ 
โลหะ 300 

- 
  

  อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  

  
(6.5) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี   ยกเว้นกิจการที่
ได้รับ 1,000 

- 
  

  ใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  
  (๖.6) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่  10,000 -   
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7. กิจการทีเ่กีย่วกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครือ่งกล   

 
  

  (7.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี หรือการพ่นสาร 1,000 -   
  กันสนิมยานยนต์    

 
  

  (7.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  1,000 -   
  (7.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า  1,000 -   
  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร    

 
  

  หรือเครื่องกล    
 

  
  (7.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้   500 -   
  บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง   

 
  

  ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย       
  (7.5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  500 -   

  (7.๖) การผลิต การสะสม การจ าหน่าย การซ่อม หรือการอัดแบตเตอรี่    
 

  
       (7.6.1) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่เกินกว่า 5 คนข้ึนไป 500 -   
       (7.6.2) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ไม่เกิน 5 คนข้ึนไป 300 -   

  
(๗.7) การจ าหน่าย การซ่อม การปะ การเชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วง
ล้อ       

       (7.7.1) รถยนต์ 500 -   
       (7.7.2) รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อลงมา 300 -   
  (7.๘) การผลิต การซ่อม การประกอบ หรือการอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  500 -   
  (7.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล   เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น    500 -   
  ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า   

 
  

          
8. กิจการทีเ่กีย่วกับไมห้รือกระดาษ   

 
  

  (8.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 -   
  (8.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว     

 
  

  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
 

  
       ก. ท าด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ตั้งแต่ 20 แรงม้าข้ึนไป 1,000 -   
       ข. ท าด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ไม่เกิน 20 แรงม้าขึ้นไป 500 -   
       ค. ท าด้วยแรงงานคน 200 -   

  
(8.๓) การผลิต การพ่น การทาสารเคลือบเงา หรือสี การแต่งส าเร็จสิ่งของ
เครือ่งใช้       

  หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย    
 

  
       ก. เครื่องจักรที่มีก าลัง 5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 -   
       ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า  500 -   
       ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1  แรงม้า ลงมา 200 -   
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  (8.๔) การอบไม้  500 -   

  (8.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร  500 -   
  (8.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ    

 
  

       ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 1,000 -   
       ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 500 -   
  (8.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  1,000 -   
  (๘.8) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน    

 
  

       ก. ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 500 -   
       ข. ตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป 1,000 -   

9. กิจการทีเ่กีย่วกับการบรกิาร   
 

  
  (9.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  1,000 -   
  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล      
  (9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  1,000 -   
  (9.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ  1,000 -   

  
ใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล       

  (9.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น 1,000 -   

  
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย      

  ว่าด้วยสถานพยาบาล       

  

(9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการ พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน   

 
  

       ก. มีห้องพักตั้งแต่ 20 หอ้งขึ้นไป 1,000 -   
       ข. มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 20 ห้อง 500 -   
       ค. มีห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง 300 -   
  (9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า       
  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน       
       ก. ตั้งแต่ 10 - 20 ห้อง 200 -   
       ข. ตั้งแต่ 20 - 50 ห้อง 400 -   
  (9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนต์      
       ก. ที่นั่งชมเกินกว่า 350 ที่นั่ง 500 -   
       ข. ที่นั่งชมไม่เกิน 350 ที่นั่ง 300 -   
  (9.๘) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง  ดิสโกเทก คาราโอเกะ  1,000 -   
  หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน   

 
  

          
 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนยีมต่อปี

ฉบบัละ หมาย
เหต ุ

บาท สต. 
  (๙.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  1,000 -   

  ยกเว้นกิจการใน (9.1)   
 

  

  
(9.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน 1,000 -   

  
(9.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม      

       ก. พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 -   
       ข. พ้ืนที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 -   
       ค. พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 -   
       ง. พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 -   
  (9.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  1,000 -   
  (9.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  1,000 -   
  (9.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม    

 
  

       ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน 5 เครื่อง 200 -   
       ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน 5 เครื่อง 500 -   
       ค. สวนสนุก 1,000 -   
  (9.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  500 -   
  (9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000 -   
  (9.1๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  1,000 -   
  วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม       

  
(9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย  500 

- 
  

  
(9.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ  500 -   

  (9.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  500 -   

  
(9.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ
ฝากสัตว์ชั่วคราว 500 

- 
  

  
 

      
10. กิจการเกี่ยวกบัสิง่ทอ      

  
(10.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วย      

  กี่กระตุก (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ)      
       (10.1.1) ตั้งแต่ 5 กี่ - 10 กี ่ 500 -   
       (10.1.2) ตั้งแต่ 11 กี่ - 30 กี ่ 1,000 -   
       (10.1.3) ตั้งแต่ 31 กี่ข้ึนไป 2,000 -   
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  (10.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์   

 
  

       (10.2.1) โรงอัด ปอ ป่าน 500 -   
       (10.2.2) โรง(ฉาง) เก็บปอ หรือป่านสะสมกว่า 1,000 กิโลกรัม 400 -   
       (10.2.3) โรง(ฉาง) เก็บปอ หรือป่านสะสมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 300 -   
  (10.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  500 -   
  (10.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร    

 
  

       (10.4.1) ทอด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า 500 -   
       (10.4.2) ทอด้วยแรงงานอื่น 300 -   
  (10.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร        

       (10.5.1) ตั้งแต่ 5 - 20 เครื่อง 500 -   
       (10.5.2) ตั้งแต่ 21 - 50 เครื่อง 1,000 -   
       (10.5.3) ตั้งแต่ 51 เครื่องขึ้นไป 2,000 -   
  (10.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 500 -   
  (10.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  500 -   
  (10.๘) การย้อม การฟอก การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  500 -   
          
11. กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต ์หรอืวตัถทุี่คลา้ยคลงึกนั   

 
  

  (11.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  1,000 -   
  (11.๒) การระเบิด การโม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 5,000 -   
  (11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    

 
  

       (11.3.1) การผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 1,000 -   

  

(11.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ
ขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ข้อ 11 (2)   

 
  

       (11.4.1) สะสมเกินกว่า 3,000 กิโลกรัมข้ึนไป (มากกว่า 60 ถุง) 500 -   
       (11.4.2) สะสมไม่เกินกว่า 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป (น้อยกว่า 60 ถุง) 300 -   
  (11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  1,000 -   

  
(11.๖) การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  1,000 

- 
  

  (11.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000 -   
  (11.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  1,000 -   
  เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา้เพดาน ท่อน้ า เปน็ต้น   

 
  

  (10.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  1,000 -   
  (10.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  1,000 -   
  (10.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  1,000 -   
  (10.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน  1,000 -   
  หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)       
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12. กิจการทีเ่กีย่วกับปโิตรเลยีม ปโิตรเคม ีถา่นหิน ถา่นโคก้ และสารเคมตี่างๆ   

 
  

  (12.๑) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์   2,000 -   
  หรือ สารตัวท าละลาย   

 
  

  (12.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนส่งก๊าซ    
 

  
       ก. การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจ าหน่ายร้านค้าปลีก 200 -   
       ข. การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจ าหน่ายร้านค้าส่ง 500 -   
       ค. การสะสมในลักษณะตั้งเป็นสถานีบริการก๊าซ 5,000 -   

  
(12.๓) การผลิต การสะสม การกลั่น การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

 
  

       (12.3.1) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 1 ร้านจ าหน่ายน้ ามัน 100 -   
  เชื้อเพลิงรายย่อย   

 
  

       (12.3.2) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2      
       ก. ตั้งเป็นสถานีเก็บรักษาน้ ามัน โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร 500 -   
       ข. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน 300 -   
       ค. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ ามนัเชื้อเพลิง ประเภท ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก 1,000 -   
       (12.3.3)  การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3   

 
  

       ก. สถานีเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท โรงงานขนาดใหญ่ 10,000 -   
       ข. คลังน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง เกิน 500,000 ลิตร 10,000 -   

  
     ค. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนใหญ่ (ถัง
เก็บใต้พ้ืนดิน) 10,000 

- 
  

  
     ง. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนซอย (ถัง
เก็บใต้พ้ืนดิน) 2,000 

- 
  

       จ. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ 1,500 -   
  (12.4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  1,500 -   
  (12.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 1,000 -   

  
(12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000 

- 
  

  (12.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  1,000 -   
  (12.๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  500 -   
  (12.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 -   
  (12.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  1,000 -   
  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง       
  (12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 -   
  (12.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 -   
  (12.๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,000 -   
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(12.๑๔) การผลิต การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 1,000 -   

  (12.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000 -   
  (12.๑๖) การผลิต การสะสม การบรรจ ุขนส่งสารก าจดัศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  1,000 -   
  (12.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการบรรจุกาว  1,000 -   
          
13 กิจการอืน่ ๆ   

 
  

  
(13.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร  1,000 -   

  
(13.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 500 -   

  (13.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  1,000 -   
  (13.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร  600 -   
  (13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้       
       (13.5.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 500 -   
       (13.5.2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 400 - 800 ตารางเมตร 1,000 -   
       (13.5.3) พ้ืนที่ตั้งแต่ 800  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 -   
  (13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า       
       (13.6.1) พ้ืนที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 500 -   
       (13.6.2) พ้ืนที่ตั้งแต่ 400 - 800 ตารางเมตร 1,000 -   
       (13.6.3) พ้ืนที่ตั้งแต่ 800  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 -   

  
(13.7) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 200 

- 
  

  (13.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 500 -   
  (13.9) การบรรจุหีบห่อ สินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 -   
  (13.10) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 1,000 -   
  (13.11) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000 -   
          

 
 


