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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโสธร  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโสธร  และนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสธร  เรื่อง  การควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธรเมื่อพน  ๑๕  วัน  

นับตั้งแตวันท่ีไดปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโสธร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคาและเพ่ือเปาหมายทางการคา 

ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลโสธร 
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  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ

คาดู  หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว  โดยการตาก  

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

   (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ลูกชิ้น 

   (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  

เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด   

หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
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   (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่มิใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ทําความสะอาด 

   (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา 

   (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การผลิต  หรือการแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๓) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๔) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๕.๖) การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๗) การตาก  การสะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  

ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะ  หรือแร   
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   (๖.๒) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ   

   (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การผลิต  พน  การทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
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   (๘.๔) การอบไม 

   (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่ พักที่มิ ใชโรงแรมที่ จัดไว 

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดยีวกนั 

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียง  หรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๒) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๓) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๒) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   

   (๑๑.๓) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๑๑.๕) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๖) การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 
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   (๑๑.๗) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๘) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๓) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๖) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๗) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสตกิ  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๘) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๙) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๐) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๑) การผลิต  การสะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๒) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๓) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเ พ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   

   (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคาร  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

หากมีการเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 
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ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบาย

อากาศใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวน 

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการและส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินงานใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
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  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ราชการกําหนด   

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่กอใหเกิดวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย

บริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัตัง้แตวนัที่ขอบญัญตัินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสธรในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ ภายใตบังคับขอ  ๕  ใหสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  

ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดในขอบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันท่ีขอบัญญัติ 

มีผลบังคับใช 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคประกอบกิจการตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  ใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบพรอมกับหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่นตามที่องคการบริหารสวนตําบลโสธรกําหนด 

ขอ ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ

สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลโสธร 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๒๒  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  กอ. ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 
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ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการตามขอ  ๒๒  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๒๒  

ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นอาจไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน

แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ ๒๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด  

ทายขอบัญญัตนิี ้ ภายในกําหนดสิบหาวนันับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคมุตามขอบญัญัตนิี้จะตองปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จะตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาด 

อยูเสมอ  ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุแหงการคานั้น ๆ  ใหพนจากฝุนละออง

และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแล  รักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองตามหลัก

สุขลักษณะ 

  (๓) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  ประกาศของ

องคการบริหารสวนตําบลโสธร 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตให 

ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิน่  เรียกเกบ็คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  
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และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน   

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียวประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลโสธร 

ขอ ๒๙ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓  ภายใน

สามสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้แลวใหประกอบการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๑ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคที่จะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดรับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคาํวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบอนุญาตใบแทนไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตระบุถึง  สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๔ ผูไดรับใบอนุญาตนี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔) การตออายุใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๓/๑ 

  (๕) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๖ ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ  

ไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  หรือตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูรับใบอนุญาต

ไมปรับปรุง  แกไขภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติ  หรือการปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตได 

ขอ ๓๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคา  ท่ีถูกเพิกถอน

อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๔๐ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๒  หรือขอ  ๓๔  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสธรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดุษฎี  เพ็ชรพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโสธร 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

 
๑.๑ 

๑.๑.๑ 
 
 
 

๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
กำรเพำะพันธุ์  เลี้ยง  และกำรอนุบำลสัตว์ทุกชนิด 
กำรเลี้ยงม้ำ  โค  กระบือ 

ก.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
ข.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว 
ค.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๔๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ตัว 
ง.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๖๑  ตัวขึ้นไป 

   
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑.๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเลี้ยงสุกร 
ก.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๔๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
ข.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
ค.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตวั 
ง.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 
จ.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๒,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ตัว 
ฉ.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๓,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 
ช.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๕,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑.๑.๓ 
 
 
 

กำรเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๖  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐ตัว 
ข.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว 
ค.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๔๑  ตัวขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

๑.๑.๔ 
 
 
 
 
 
 

กำรเลี้ยงห่ำน  เป็ด  ไก่ 
ก.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
ข.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 
ค.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๕,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว 
ง.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  ตัว 
จ.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๓๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  ตัว 
ฉ.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๕๐,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑.๑.๕ 
 
 
 

กำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอำนม 
ก.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๕  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
ข.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๒๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว 
ค.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๔๑  ตัวขึ้นไป 
 

 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
 



- ๒ - 
 

ล ำดับ 
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๑.๑.๖ 
 
 

กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
  ก.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๕  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ไร่ 
  ข.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๑๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ไร่ 
  ค.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๒๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ไร่ 
  ง.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๔๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ไร่ 
  จ.  กำรเลี้ยงเกินกว่ำ  ๖๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่ 
  ฉ.  กำรเลี้ยงตั้งแต่  ๑๐๑  ไร่ขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑.๑.๗ กำรเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลำน ๓๐๐ 

๑.๑.๘ กำรเลี้ยงแมลง ๓๐๐ 

๑.๒ 
 

กำรประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์   รวบรวมสัตว์   หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ท ำนองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชำชนเข้ำชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจกำรนั้น  ทั้งนี้  
ไม่ว่ำจะมีกำรเรียกเก็บค่ำดู  หรือค่ำบริกำรในทำงตรงหรือทำงอ้อม  หรือไม่ก็ตำม 

๑,๐๐๐ 
 

 
๒.๑ 

 
๒.๑.๑ 

๒.  กิจกำรเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
กำรฆ่ำสัตว์  หรือช ำแหระสัตว์  ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  เร่ขำย  หรือ
ขำยในตลำด 
กำรฆ่ำห่ำน  เป็ด  ไก ่ ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  เร่ขำย  หรือขำยในตลำด  
และกำรฆ่ำเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๒.๑.๒ กำรฆ่ำสุกร  กระบือ  แพะ  แกะ  ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  เร่ขำย  หรือ
ขำยในตลำด  และกำรฆ่ำเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๒ กำรหมัก  ฟอก  ตำก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
ก. กำรหมัก  ฟอก  ตำก  หนังสัตว์  ขนสัตว ์
ข. กำรสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๒.๓ กำรสะสมเขำ  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์  ที่ยังมิได้แปรรูป ๒๐๐ 

๒.๔ กำรเค่ียวหนัง  เอ็น  หรอืไขสัตว์ ๕๐๐ 

๒.๕ กำรผลิตสิ่งของเครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จำกเปลือกหอย  กระดอง  กระดูก  
เขำ  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยกำรต้ม  นึ่ง  ตำก  เผำ  หรือ
กรรมวิธีอ่ืนใด  ซึงมิใช่เพื่อเป็นอำหำร 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



- ๓ - 
 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๒.๖ กำรผลิต  โม ่ ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท ำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือ
ส่วนหนึ่งสว่นใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอำหำรสัตว ์ หรือส่วนประกอบของอำหำรสตัว ์

๑,๐๐๐ 

๒.๗ กำรผลิต  แปรรูป  สะสมหรือล้ำงครั่ง ๑,๐๐๐ 

 
 
 

๓.๑ 
 

๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
สถานที่สะสมอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 
กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ ำพริกแกง  น้ ำพริกปรุงส ำเร็จ  เต้ำเจี้ยว  ซีอ๊ิว  
น้ ำจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่ำง ๆ   

 
 
 

๕๐๐ 

๓.๒ 
 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อำหำรหมัก  ดอง  จำกสัตว์  ได้แก่  ปลำร้ำ   
ปลำเจ่ำ  กุ้งเจ่ำ  ปลำส้ม  ปลำจ่อม  แหนม  หม่ ำ  ไส้กรอก  กะปิ  น้ ำปลำ  หอยดอง  
น้ ำเคย  น้ ำบูดู  ไตปลำ  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ำยคลึงกัน 

๒๐๐ 
 

๓.๓ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อำหำร  หมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จำกผัก  ผลไม ้  
หรือพืชอย่ำงอ่ืน 

๕๐๐ 

๓.๔ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อำหำรจำกพืช  หรือสัตว์  โดยกำรตำก  บด  นึ่ง  
ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉำบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่ำง  เผำ  หรือวิธีอ่ืนใด 

๕๐๐ 
 

๓.๕ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ลูกชิ้น 
  ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ไม่เกิน  ๒  แรงม้ำ 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักร  เกินกว่ำ  ๒  แรงม้ำข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๓.๖ 
 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้ำฮวย  เต้ำหู้   
วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ำยคลึงกัน 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๗ 
 
 
 

กำรผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปำเกตต ี พำสต้ำ  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ำยคลึงกัน 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๘ 
 

กำรผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๙ กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ำนม  หรือผลิตภัณฑ์จำกน้ ำนมสัตว์ ๑,๐๐๐ 

๓.๑๐ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย   
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 

๕๐๐ 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๓.๑๑ 
 

กำรผลิตไอศกรีม 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
ข.  โดยใช้เครื่องจักร   

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๑๒ กำรค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกำแฟ ๕๐๐ 

๓.๑๓ กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุใบชำแห้ง  ชำผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๓.๑๔ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรำ  เบียร์  ไวน์  น้ ำส้มสำยชู  
ข้ำวหมำก  น้ ำตำลเมำ 

๒,๐๐๐ 

๓.๑๕ กำรผลิตน้ ำกลั่น  น้ ำบริโภค  น้ ำดื่มจำกเครื่องจ ำหน่ำยอัตโนมัติ ๒,๐๐๐ 

๓.๑๖ กำรผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ ำแข็ง   ๑,๐๐๐ 

๓.๑๗ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ ำอัดลม  น้ ำหวำน  น้ ำโซดำ  น้ ำจำกพืช 
ผัก  ผลไม ้ เครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภำชนะอ่ืนใด 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓.๑๘ 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อำหำรบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภำชนะอ่ืนใด 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๑๙ กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสำรปรุงแต่งอำหำร ๒,๐๐๐ 

๓.๒o 
 

กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ ำตำล  น้ ำเชื่อม 
ก.  น้ ำตำลชนิดต่ำง ๆ 
ข.  น้ ำตำลทรำย 

 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓.๒๑ กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  แบะแซ ๓๐๐ 

๓.๒๒ กำรแกะ  ตัดแต่ง  ล้ำงสัตว์น้ ำ  ทีมิ่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกำรห้องเย็น ๓๐๐ 

๓.๒๓ กำรประกอบกิจกำรห้องเย็นแช่แข็งอำหำร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๔ กำรเก็บ  กำรถนอมอำหำรด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 
 

๔.๑ 

๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาด 
กำรผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรือกำรบรรจุยำ 

ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้ำ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมกันเกิน  ๒  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงมำ้ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมกันเกินกว่ำ  ๕  แรงม้ำข้ึนไป 

 

 
 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๔.๒ 
 
 

กำรผลิต  บรรจุยำสีฟัน  แชมพู  ผ้ำเย็น  กระดำษเย็น  เครื่องส ำอำง  รวมทั้งสบู่ 
ที่ใช้กับร่ำงกำย 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔.๓ กำรผลิต  บรรจุส ำลี  ผลิตภณัฑ์จำกส ำลี ๑,๐๐๐ 

๔.๔ กำรผลิตผ้ำพันแผล  ผ้ำปิดแผล  ผ้ำอนำมัย  ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

๔.๕ กำรผลิตสบู่  ผงซักฟอก  น้ ำยำท ำควำมสะอำด  หรือผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดต่ำง ๆ ๕๐๐ 
 

๕.๑ 
๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ำมันพืช 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕.๒ กำรผลิต  หรือกำรแบ่งบรรจุแป้งมันส ำปะหลัง  แป้งสำคู  แป้งจำกพืช  หรือแป้งอ่ืน ๆ  
ในท ำนองเดียวกัน 

๕๐๐ 
 

๕.๓ กำรสีข้ำว  นวดข้ำวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้ำวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตำม 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๕  แรงม้ำ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่ำ  ๑๕  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้ำ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่ำ  ๔๐  แรงม้ำข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕.๔ กำรขัด  กะเทำะ  หรือบดเมล็ดพชื  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕.๕ กำรผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย  หรือวัสดุที่น ำไปผลิตปุ๋ย 
ก.  กำรผลิต   
ข.  กำรสะสมปุ๋ย  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕.๖ กำรผลิตเส้นใยจำกพืช   ๑,๐๐๐ 

๕.๗ กำรตำก  กำรสะสม  ขนถ่ำยผลิตผลของมันส ำปะหลัง  ข้ำวเปลือก  อ้อย  ข้ำวโพด ๑,๐๐๐ 

 
๖.๑ 

๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
กำรผลิตภำชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ ์ หรือเครือ่งใช้ต่ำง ๆ  ด้วยโลหะ 
หรือแร่ 

 
๑,๐๐๐ 

๖.๒ กำรกลึง  เจำะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสำน  รีด  หรืออัดโลหะ  ด้วยเครื่องจักร 
หรือก๊ำซ  หรือไฟฟ้ำ  ยกเว้นกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 
 

๖.๓ กำรเคลือบ  กำรชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ
อ่ืนใด  ยกเว้นกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๖.๑ 
 

๕๐๐ 
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ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
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๖.๔ กำรขัด  ล้ำงโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสำรเคมี  ยกเว้นกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำต 
ใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 

 
๗.๑ 

๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
กำรต่อ  ประกอบ  เคำะ  ปะผุ  พ่นสี  กำรพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์ 

 
๑,๐๐๐ 

๗.๒ กำรผลิตยำนยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐ 

๗.๓ กำรซอ่ม  กำรปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้ำ   
ระบบปรับอำกำศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยำนยนต์  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ 
 

๗.๔ กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริกำรหรือ
จ ำหน่ำย  และในกำรประกอบธุรกิจนั้น  มีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล  ดังกล่ำวด้วย 

๑,๐๐๐ 
 
 

๗.๕ กำรล้ำง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยำนยนต์ ๑,๐๐๐ 

๗.๖ กำรผลิต  สะสม  จ ำหน่ำย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 

๗.๗ กำรจ ำหน่ำย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยำงยำนยนต์  หรอืตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ๕๐๐ 

๗.๘ กำรผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้ำเบรก  ผ้ำคลัตช์ ๑,๒๐๐ 

๗.๙ กำรสะสม  กำรซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่ำ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยำนยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่ำ 

๖๐๐ 

 
๘.๑ 

๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้  หรือกระดาษ 
กำรผลิตไม้ขีดไฟ   

 
๑,๐๐๐ 

๘.๒ กำรเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจำะ  ขุดร่อง  ท ำคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒๕  แรงม้ำ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่ำ  ๒๕  แรงม้ำข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘.๓ กำรผลิต  พ่น  กำรทำสำรเคลือบเงำ  หรือสี  แต่งส ำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จำกไม้  หวำย  ชำนอ้อย 

๑,๐๐๐ 
 

๘.๔ กำรอบไม้ ๑,๐๐๐ 

๘.๕ กำรผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   ๕๐๐ 
๘.๖ กำรผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดำษ 

ก.  สถำนที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้ำ 
ข.  สถำนที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  ๒  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้ำ 
ค.  สถำนที่มเีครื่องจักรเกินกว่ำ  ๕  แรงม้ำข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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๘.๗ กำรผลิตกระดำษชนิดต่ำง ๆ 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร   

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘.๘ กำรเผำถ่ำน  หรือกำรสะสมถ่ำน 
ก.  ไม่เกิน  ๒๐  กระสอบ 
ข.  เกินกว่ำ  ๒๐  กระสอบ  ถึง  ๔๐  กระสอบ 
ค.  เกินกว่ำ  ๔๐  กระสอบขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๙.๑ 

๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
กำรประกอบกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ  เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำล 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

 
๑,๐๐๐ 

 

๙.๒ กำรประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด   ๔,๐๐๐ 

๙.๓ กำรประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ  เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรที่ได้รับใบอนุญำต   
ใน  ๙.๑  หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

๑,๐๐๐ 
 

๙.๔ กำรประกอบกิจกำรสถำนที่อำบน้ ำ  อบไอน้ ำ  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำร 
ที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๙.๑  หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

๑,๐๐๐ 
 

๙.๕ กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  สถำนที่พักที่มิใช่โรงแรม  ที่จัดไว้เพ่ือให้บริกำรพักชั่วครำว  
ส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน  หรือกิจกำรอ่ืนในท ำนอง
เดียวกัน 

ก.  ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 
ข.  เกินกว่ำ  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
ค.  เกินกว่ำ  ๕๐  ห้องข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๙.๖ กำรประกอบกิจกำรหอพัก  อำคำรชุดให้เช่ำ  ห้องเช่ำ  ห้องแบ่งเช่ำ  หรือกิจกำรอื่น
ในท ำนองเดียวกัน 

ก.  ไม่เกิน  ๕  ห้อง   
ข.  เกิน  ๕  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 
ค.  เกิน  ๑๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 
ง.  เกิน  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
จ.  เกิน  ๓๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ห้อง 
ฉ.  เกิน  ๔๐  ห้อง   

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 

๙.๗ กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 

 
 

 



- ๘ - 
 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๙.๘ กำรจัดให้มมีหรสพ  กำรแสดงดนตรี  เต้นร ำ  ร ำวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คำรำโอเกะ  
หรือตู้เพลง  หรือกำรแสดงอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 
 

๙.๙ กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำ  หรือกิจกำรอ่ืน ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น
กำรให้บริกำรที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 
 

๙.๑๐ กำรประกอบกิจกำรเล่นสเกต  โรลเลอร์เบลด  หรือกำรเล่นอ่ืน ๆ  ในท ำนอง
เดียวกัน 

๒,๐๐๐ 
 

๙.๑๑ กำรประกอบกิจกำรเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจกำรที่อยู่ในบังคับตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

๕๐๐ 
 

๙.๑๒ กำรประกอบกิจกำรสถำนที่ออกก ำลังกำย ๕๐๐ 

๙.๑๓ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ ำหนัก   ๕๐๐ 

๙.๑๔ กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๑,๐๐๐ 

๙.๑๕ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ 

๙.๑๖ กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟหรือสถำนฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,๐๐๐ 

๙.๑๗ กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  กำรสำธำรณสุข 
วิทยำศำสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๘ กำรประกอบกิจกำรสักผิวหนัง  หรือเจำะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำย ๕๐๐ 

๙.๑๙ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้ำนของผู้รับบริกำร ๑,๐๐๐ 

๙.๒๐ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนของผู้รับบริกำร ๑,๐๐๐ 

๙.๒๑ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยง  หรือรับฝำกสัตว์
ชั่วครำว 

๕๐๐ 

 
๑๐.๑ 

๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
กำรพิมพ์ผ้ำ  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ กำรซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้ำด้วยเครื่องจักร 
ก.  เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมกัน  ตั้งแต ่ ๓  แรงม้ำลงมำ 
ข.  เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมกัน  ตั้งแต ่ ๓  แรงม้ำข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐.๓ กำรย้อม  ฟอก  กัดสีผ้ำหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
ก.  กำรรับจ้ำงเคลื่อนที ่
ข.  ประเภทโรงงำน 

 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๑.๑ 
๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
กำรผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 

 
๑,๐๐๐ 

 



- ๙ - 
 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๑๑.๒ กำรสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทรำย  วัสดุก่อสร้ำง  รวมทั้งกำรขุด  ตัก  ดูด  โม ่ 
บดหรือย่อยด้วยเครื่องจักร 

ก.  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) 
ข.  เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑.๓ กำรเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๑.๔ กำรเลื่อย  กำรตัด  หรือกำรประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ๑,๐๐๐ 

๑๑.๕ กำรผลิตชอล์ก  ปูนปลำสเตอร์  ปูนขำว  ดินสอพอง  หรือเผำหินปูน ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ กำรผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๕๐๐ 

๑๑.๗ กำรผลิตกระดำษทรำย  หรือผ้ำทรำย ๕๐๐ 

๑๑.๘ กำรล้ำง  กำรขัดด้วยกำรพ่นทรำยลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๖.๔   

๑,๐๐๐ 

 
๑๒.๑ 

๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
กำรผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่ำง  สำรออกซิไดซ์  หรือสำรตัวท ำละลำย 

 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๒ กำรผลิต  สะสม  บรรจุ  กำรขนส่งก๊ำซ   ๓,๐๐๐ 

๑๒.๓ กำรผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
ก.  กำรผลิต 
ข.  กำรกลั่น 
ค.  จ ำนวนที่สะสมต่ ำกว่ำ  ๑,๐๐๐  ลิตร 
ง.  จ ำนวนที่สะสมเกินกว่ำ  ๑,๐๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 
จ.  จ ำนวนที่สะสมเกินกว่ำ  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 
ฉ.  กำรขนส่ง 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๔ กำรพ่นสี  ยกเว้นกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตใน  ๗.๑ ๕๐๐ 

๑๒.๕ กำรผลิตสิ่งของเครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยำงเทียม  พลำสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 

ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒  แรงม้ำ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่  ๒  แรงม้ำข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๖ กำรผลิตสีหรือน้ ำมันผสมสี ๒,๐๐๐ 

 
 
 



- ๑๐ - 
 

ล ำดับ 
ที ่

ประเภทกำรค้ำ 
อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียม 
(บำท/ปี) 

๑๒.๗ กำรเคลือบ  ชุบ  วัตถุด้วยพลำสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๘ กำรผลิตพลำสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๙ กำรผลิต  กำรบรรจุ  สำรเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ กำรผลิตน้ ำแข็งแห้ง ๑,๐๐๐ 
๑๒.๑๑ กำรผลิต  กำรสะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสำรเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  ในกำรผลิต

ดอกไม้เพลิง 
๒๐๐ 

 
๑๒.๑๒ กำรผลิตเชลแล็ก  หรือสำรเคลือบเงำ ๕๐๐ 
๑๒.๑๓ กำรผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสำรก ำจัดศัตรูพืช  หรือพำหะน ำโรค 

ก.  กำรสะสม 
ข.  กำรผลิต  กำรบรรจุ  ไม่ใช้เครื่องจักร 
ค.  กำรผลิต  กำรบรรจุ  ใช้เครื่องจักร 
ง.  กำรขนส่ง 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๔ กำรผลิต  สะสม  หรือบรรจุกำว ๕๐๐ 

 
๑๓.๑ 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 
กำรพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

ก.  สถำนที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้ำ 
ข.  สถำนที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  ๒  แรงม้ำ  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้ำ 
ค.  สถำนที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  ๕  แรงม้ำ  ขึ้นไป 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๓.๒ กำรผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้ำ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

หรอือุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๓.๓ กำรผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๓.๔ กำรพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ำยเอกสำร ๑,๐๐๐ 

๑๓.๕ กำรสะสมวัตถ ุ หรือสิ่งของที่ช ำรุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๑,๐๐๐ 

๑๓.๖ กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ ๑,๐๐๐ 
๑๓.๗ กำรล้ำงขวด  ภำชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน ำไปใช้ใหม่หรือแปรสภำพ  

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
๕๐๐ 

๑๓.๘ กำรพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 

๑๓.๙ กำรบรรจุหีบห่อสินค้ำ  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
๑๓.๑๐ กำรให้บริกำรควบคุมป้องกัน  และก ำจัดแมลง  หรือสัตว์พำหะน ำโรค ๖๐๐ 
๑๓.๑๑ กำรผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จำกยำง ๑,๐๐๐ 



แบบ  กอ. ๑ 
ค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

 
   ๑.  ข้ำพเจ้ำ...........................................................................อำยุ.........ปี  สัญชำติ................................ 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.....................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย  ถนน………………….…แขวง/ต ำบล........................................ 
เขต/อ ำเภอ........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.................................................. 
 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภท………………………….......… 
………………………………………………………………………………………….................................…………………………………. 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโสธร 

๒.  พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  มำด้วยแล้ว  ดังนี้ 
o ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ

.............................................................................................................................  
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
o ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
o ใบมอบอ ำนำจ  (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

เอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑).......................................................................................................... ................. 

๒).......................................................................................................... ................. 
๓).......................................................................................................... ................. 
 
ขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอรับใบอนุญำต

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่…....../……..... 
(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 



แบบ  กอ. ๒ 
 
 

  
  

ใบอนุญาตใบอนุญาต  
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

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

 อนุญำตให้บุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  ชื่อ.............................................................อำยุ.................. ......ป ี
สัญชำติ...............เลขประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.......................................อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี...................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน................................หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง...................... ...................... 
อ ำเภอ/เขต............................................จังหวัด................. ......................โทรศัพท์.............................................. 
โทรสำร....................................................................................................................... ......................................... 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ประเภท................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
ล ำดับที่.................ค่ำธรรมเนยีม...................บำท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที่............................... 
ลงวันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ...........  โดยใชช้ื่อสถำนประกอบกำรว่ำ............................................... 
พ้ืนที่ประกอบกำร............................................ตำรำงเมตร  ก ำลังเครื่องจักร............................................แรงม้ำ 
จ ำนวนคนงำน................คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่...................หมู่ที่........ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน......................................ต ำบล.......................................อ ำเภอ........................ ............................................ 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์......................................โทรสำร................................................ ... 

ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขโดยเฉพำะ  ดังต่อไปนี้  
 ๑)..................................................................................................................... ........................ 
 ๒)........................................................................................................................... .................. 
 
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง  วันที่..................เดือน...........................พ.ศ....................... 
ออกให้  ณ  วันที่......................เดือน...............................พ.ศ....................... 

 
 

 
  (ลงชื่อ).................................................... 
          (…………………………………………….) 
                 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 
 

 
 



แบบ  กอ. ๓ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
   เขียนที่………………………………………….. 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.............. 
 

 
๑.  ข้ำพเจ้ำ.........................................................................อำยุ....................ปี  สัญชำต…ิ.......…......... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย  ถนน.........................……แขวง/ต ำบล……………...…………………. 
เขต/อ ำเภอ……………..........…………จังหวัด..........................................โทรศัพท์……………………..........…………..... 
 ขอยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภท.................................. 
........................................................ .....................................................................................................................  
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโสธร   

๒.  พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  มำด้วยแล้ว  ดังนี้ 
 O  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ 
  ………………………………………………………………………………………………............... 
 O  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 O  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 O  ใบมอบอ ำนำจ  (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 O  เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๑).......................................................................................................... .......... 

๒).......................................................................................................... .......... 
๓).......................................................................................................... .......... 
 
ขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในใบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 

 (ลงชื่อ)......................................................... ผู้ขอรับใบอนุญำต 
          (………………............…………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่…....../……..... 
(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 



แบบ  กอ. ๓/๑ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

  ครั้งที่...................   
 

ให้ต่ออำยุใบอนุญำตฉบับนี้จนถึง  วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ...................... 
ค่ำธรรมเนียม.......................บำท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….......…เลขที่...........ลงวันที่............เดือน....................
พ.ศ. ....................... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพำะ   
๑............................................................................................... ............................................... 
๒............................................................................................................................ .................. 
๓............................................................... ............................................................................. .. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………. 
         (………………………………………..…) 
               เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ  กอ. ๔ 
ค าร้องขออนุญาตต่าง ๆ   

 
เขียนที่.................................................  

วันที่............เดือน.......................พ.ศ…………... 
 

   ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................อำยุ..............ปี   สัญชำติ….…….....… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.............หมู่ที่............ถนน...........................ต ำบล............................อ ำเภอ............... ...................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................... 

ขอยื่นค ำร้องต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโสธร 
ด้วย  ............................................................................................................................................. ........ 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
 จึงมีควำมประสงค์  ................................................................................. .............................................. 
............................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................  

ขอรับรองว่ำ  ข้อควำมตำมค ำร้องนี้เป็นจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ)………………..………………….........ผู้ขออนุญำต   
        (…….......……………………………….) 

 


