
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  วาดวยควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลแพรกหนามแดง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงและนายอําเภออัมพวา  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  เรื่อง  การควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกจิการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

้หนา   ๓๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร

หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

้หนา   ๓๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

้หนา   ๓๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู

ที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๑) 

้หนา   ๓๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรอืเครือ่งกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย 

้หนา   ๓๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้าํ  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙   

   (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

้หนา   ๓๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

้หนา   ๓๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต  

ดอกไมเพลิง 

้หนา   ๓๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๘  ผูดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในทองที่ที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

มีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือสถานประกอบกิจการ

ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ดวยแลวแตกรณี 

้หนา   ๓๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตัง้อยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเล้ียงเด็ก  

สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานที่อืน่ใดที่ตองมกีารคุมครองสุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ  

ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ

ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบงัคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนด

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

้หนา   ๓๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม  และเพียงพอกับประเภทและปริมาณ

ของมูลฝอย  รวมทัง้มกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรบั  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนัน้อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี

การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค

ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน  ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ที่กําหนดตามขอบัญญัติทองถิ่น  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ  และอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  และไมกอใหเกิด

เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกจิการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดท่ีมีคณุภาพไมต่าํกวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค

ของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด 

และปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม

ตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

้หนา   ๓๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ํ าใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต 

 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

 

ขอ  ๒๐  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑  สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัย

สําหรับเก็บรักษาวัตถอุันตรายหรอืส่ิงของที่อาจกอใหเกดิอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมาย  

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๒  สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉิน  และท่ีลางตาฉุกเฉิน 

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการ 

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพท่ีปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง  มั่นคง  และปลอดภัย  

โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ  เครื่องมือ  

หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ 

ไมกีดขวางทางเดนิและการปฏิบัติงานและตองมกีารดูแล  ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๔  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๕  สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน  ของเสียอันตราย  

หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคมุปองกันมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุราํคาญ

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

้หนา   ๓๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๒๖  เมือ่พนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันที่ขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดาํเนินกิจการ

ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๗  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๘  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

ขอ  ๒๙  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

้หนา   ๓๖๔
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ขอ  ๓๐  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๓๖๕
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  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือขอบญัญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

้หนา   ๓๖๖
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หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๙  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ทวีป  อมศิริ    

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแพรกหนามแดง     

้หนา   ๓๖๗
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บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

 (๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    ๑.๑. การเพาะพันธุสัตว 

           ก. การเพาะพันธุสัตวบก 

           ข. การเพาะพันธุสัตวปก  

           ค. สัตวน้ําหรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

           ง. สัตวสวยงามอ่ืน ๆ 

    ๑.๒. การเลี้ยงสัตว 

           ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ 

                 1. เกินกวา ๑๐ แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

                 2. เกินกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป 

           ข. การเลี้ยงสุกร 

                 1. เกินกวา ๑๐ แตไมเกิน ๕๐ ตัว 

                 2. เกินกวา ๕๐ แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

                 3. เกินกวา ๑๐๐ ตัวข้ึนไป 

           ค. การเลี้ยงแพะ แกะ กระตาย 

                 1. เกินกวา ๑๐ แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

                 2. เกินกวา ๒๐ แตไมเกิน ๔๐ ตัว 

                 3. เกินกวา ๔๐ ตัวข้ึนไป 

           ง. การเลี้ยงไก เปด หาน นก 

                 1. เกินกวา ๕๐ แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

                 2. เกินกวา ๑๐๐ แตไมเกิน ๓๐๐ ตัว 

                 3. เกินกวา ๓๐๐ ตัวข้ึนไป 

           จ. การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

    ๑.๓) การอนุบาลสัตว 

           ก. การอนุบาลสัตวบก 

           ข. การอนุบาลสัตวปก  

           ค. สัตวน้ําหรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

           ง. สัตวสวยงามอ่ืน ๆ 
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-๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

 (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  
ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม  
หรือไมก็ตาม 

2,000 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 (๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย 
หรือขายในตลาด 
   1. การฆาสัตว ไดแก โค กระบือ  
           ก. จํานวนไมเกิน ๓ ตัว                                เดือนละ 
           ข. จํานวนเกินกวา ๓ ตัว                              เดือนละ 
   2. การฆาสัตว ไดแก แพะ แกะ สุกร 
           ก. จํานวนไมเกิน ๕ ตัว                                เดือนละ 
           ข. จํานวนเกินกวา ๕ ตัว                              เดือนละ 
    3. การฆาสัตวขนาดเล็ก ไดแก เปด ไก นกกระทา 
           ก. จํานวนไมเกิน ๓๐๐ ตัว                            เดือนละ 
           ข. จํานวนเกินกวา ๓๐๐ ตัว                          เดือนละ 
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 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
    ๑. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     ๒. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 
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๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร  

 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
     ๑. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน         

 
 

๓00 
 



-๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน           

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

          ๒. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา       

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวจากการตม นึ่ง ตาก เผา 

หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

      ๑. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     ๒. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 

 

 

๓00 

 

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 

หรือพืช หรือสวนหนึ่ งสวนใดของสัตวหรือพืชเ พ่ือเปนอาหารสัตว 

หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 

 

 

๓00 

 

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  



-๔- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 
      1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

         ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน 
         ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน    
         ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว    
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  

หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  

 
 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 

  



-๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

      2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 
หรือพืชอยางอ่ืน 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา  แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืช หรือสัตวโดยการตาก 
บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ง. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

 
 

๓00 
 

  



-๖- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     1. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 
เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา  แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ท่ีคลายคลึงกัน 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา 
๒๐ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา  แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน          

 
 

๓00 
 



-๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา        

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 (๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา        

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา  แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา   

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
     ๑. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน          

 
 

๓00 
 

  



-๘- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม 
ชนิดผงอ่ืน ๆ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน       

 
 
 

๓00 
 

  



-๙- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องอัตโนมัติ  
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
๓00 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก

พืช ผักผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

 

 
 

๓00 

 

  



-๑๐- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนใด 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน        

 
 

๓00 

  



-๑๑- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
 ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

 
 

๓00 
 

๕00 
 

  



-๑๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร      
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

 (๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
๓00 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

 
๓00 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  



-๑๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๓) การผลิต บรรจุสําลี หรือผลิตภัณฑจากสําลี 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน      
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํา ยาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๑๔- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

   (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน         
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช 
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๑๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตรคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน 
๓ คน  
     ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (5) การผลิตยาสูบ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน 
๓ คน  
     ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน 

๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๑๖- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 

๓00 

 

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร      

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 

๓00 

 

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 (๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย 

ขาวโพด 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 

 

๓00 

 

๕00 

 

๗00 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 



-๑๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

  (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 
ดวยโลหะหรือแร 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร     
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน (๑) 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 
หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๑)      
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๑) 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

 
 
 

๓00 
 

  



-๑๘- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน    
 2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน (๑) 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๑๙- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา        
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา   

 
 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 

  



-๒๐- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา   
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน           
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 
        2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๒๑- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

   (๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
         ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
         ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน         
         ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา            
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  (๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ 
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๒๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร     
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา                     
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
       1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๔) การอบไม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

 

 
๓00 

 

๕00 
 

๗00 

  



-๒๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

      2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  
 (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช  เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด 

ดวยกระดาษ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 
๓00 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

๓00 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน 
๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินวา ๗ คน  

 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 



-๒๔- 
 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน ๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

 (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน 
๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

 (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล     
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน ๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 
    ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง 
    ค. เกินกวา ๒๐ หอง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 
    ข. เกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง     
    ค. เกินกวา ๒๐ หอง 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๒๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก        
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน  ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร  

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน ๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๕๐๐ 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงานไมเกิน ๓ คน  
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน     

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๕๐๐ 

 (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
    ก. มีผูใหบริการหรือพนักงานไมเกิน ๓ คน 
    ข. มีผูใหบริการหรือพนักงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
    ค. มีผูใหบริการหรือพนักงานเกินกวา ๗ คน 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๒๐๐ ตารางเมตร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

  



-๒๖- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  

๒๐๐ ตารางเมตร  

    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

 

๕๐๐ 

 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 

 (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    ๑.๑ มีผูใหบริการหรือพนักงานไมเกิน ๓ คน 

    ๑.๒ มีผูใหบริการหรือพนักงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

    ๑.๓ มีผูใหบริการหรือพนักงานเกินกวา ๗ คน 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

    ๑.๑ ใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กไมเกิน ๓ คน 

    ๑.๒ ใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

    ๑.๓ ใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กเกินกวา ๗ คน 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

    ๑.๑ ใหบริการดูแลผูสูงอายุไมเกิน ๓ คน 

    ๑.๒ ใหบริการดูแลผูสูงอายุเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

    ๑.๓ ใหบริการดูแลผูสูงอายุเกินกวา ๗ คน 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

    ๑.๑ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

    ๑.๒ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  

๒๐๐ ตารางเมตร  

    ๑.๓ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

  (๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

     ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

     ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

     ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  

๕๐ แรงมา 

 

๘๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 



-๒๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
        ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน ไมเกิน 
๓ คน            
        ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
        ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
      2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรง 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร     
     ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
     ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
     ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา    

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 (๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
     ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร  
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
     ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
     ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา    

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร ไมเกิน 
๒๐ แรงมา 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

 
 

300 
 

๕00 
 



-๒๘- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรง 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา 
๕๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 (๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  



-๒๙- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
         ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
         ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

         ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๒) 
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

         ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา 

 
 

๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน           

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน   

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 

  



-๓๐- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
         ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

         ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 

  



-๓๑- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

      2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 

  



-๓๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา   
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา  
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน  
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
    2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  

 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทํา ละลาย 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน   

 
 

300 
 

๕00 
 

  



-๓๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
         ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา         
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา  

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 

  



-๓๔- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การผลิตสิ่ งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
    2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

  (๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 

  



-๓๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 
 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 

  



-๓๖- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

      2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 

 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 

  



-๓๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 

          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  

          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  

              

 

 
300 

 

๕00 
 

๗00 

 

  



-๓๘- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 (๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           

          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 

หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 

 
๗00 

 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 

ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  

          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 

 
๕00 

 

๗00 
 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 



-๓๙- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
    1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 
    2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ เกินกวา ๑ ไร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐0 
๑,๕๐๐ 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร   

 
๕00 

1,000 
1,500 

 (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
         ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
        1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน      

 
 

300 

  



-๔๐- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

           ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
    ๑.๑ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ๑.๒ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร  
    ๑.๓ มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ เกินกวา ๑ ไร   

 
๕00 

1,000 
1,500 

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
    ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือเครื่องจักร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
    ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
    ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือเครื่องจักร เกินกวา  
๕๐ แรงมา  

 
๕00 

 
1,000 

 
1,500 

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 500 

 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน  
          ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน  
     2. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
          ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
          ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา 

 
 

300 
 

๕00 
 

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล 
     1. ประกอบกิจการโดยไมใชเครื่องจักร           
          ก. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือคนงาน 
ไมเกิน ๓ คน  
          ข. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร 
หรือคนงานเกินกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน   

 
 

300 
 

๕00 
 



-๔๑- 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

            ค. มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา ๑ ไร หรือคนงานเกินกวา ๗ คน 
 ๒. ประกอบกิจการโดยใชเครื่องจักร 

           ก. เครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา        
           ข. เครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
           ค. เครื่องจักร เกินกวา ๕๐ แรงมา    

 
  

๗00 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

หมายเหตุ   

๑. การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจากผูประกอบกิจการกรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีอัตรา

คาธรรมเนียมคาบเก่ียวตั้งแตสองอัตราข้ึนไปใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในอัตราสูงสุด 

๒. กรณีสถานประกอบการท่ีมีการประกอบกิจการคาหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว ประเภทอ่ืนใหเก็บเพียงก่ึงอัตรา 

 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

๑. ข้าพเจ้า..............................................................อายุ..........ปี สัญชาติ.................. 
โดย....................................................................................................... ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่........ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด....................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าฯ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังน้ี 
      สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ..........) 
                         สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................... 
                            ................................................................................................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                         ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                         หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                         เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

๑)..................................................................................................................... 
                             ๒)..................................................................................................................... 

       ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

                                                            
                                                              (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                                                                       (............................................) 
  

คําขอเลขท่ี........../............ 
เจ้าหน้าท่ีกรอก 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  � ครบ 

                                                � ไม่ครบ คือ 
                                                      ๑).............................................................. 
                                                      ๒).............................................................. 
                                                      ๓).............................................................. 
 
                                                                 (ลงช่ือ) .................................................. 
                                                                          (.................................................) 
                                                                 ตําแหน่ง................................................. 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 

 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
            ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ 
                                                 � ไม่ครบ คือ 
                                                      ๑).............................................................. 
                                                      ๒).............................................................. 
                                                      ๓).............................................................. 
 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบท้ังหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......วัน
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

   (ลงช่ือ) ..................................................                                      
           (....................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................  
 



สส  ๗๒๓๐๕/                                    องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
                                                                           อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ 

        วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง คําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ..................................................................... 
เรียน .................................................................................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ 

ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัคําขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง น้ัน 

เน่ืองจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังน้ี 

๑).............................................................................................................................................. 
๒)............................................................................................................................................. 
๓).............................................................................................................................................. 
๔).............................................................................................................................................. 
ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดําเนินการ

พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ลงช่ือ) 

(............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.  ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙  
โทรสาร ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๗๐ 



ที่  สส  ๗๒๓๐๕/                                  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
                                                                           อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ 

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................... 

เรียน ............................................................................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ...................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ............................................................................................................................................. 

       ๒. ............................................................................................................................................. 
       ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................ 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง น้ัน 
                 เน่ืองจากมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอดังกล่าว ดังน้ี 
                 ๑. .............................................................................................................................................. 
                 ๒. ............................................................................................................................................. 
                 ๓. ............................................................................................................................................. 

                ดังน้ัน จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่..................... 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ลงช่ือ) 

(............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.  ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙  
โทรสาร ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๗๐ 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...............................................................สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ตําบล...........................อําเภอ............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................. ประเภท......................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (...........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
    ๔.๑)................................................................................................................................................... 
    ๔.๒)................................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ................ 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………………. 

(...........................................................) 
ตําแหน่ง........................................................... 

     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
คําเตือน  (๑)  ผู้รับใบอนญุาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
                  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
             (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต  
                  สิ้นอายุ       

 
(มีต่อด้านหลัง) 



 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
  



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง โทร.๐๓๔-๗๗๒๐๖๙ 
ที่ สส ๗๒๓๐๕/........................    วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. ........................ 
 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................... 
และได้ออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 
 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย
และอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

   � ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
      � ไม่ครบ ดังน้ี 

๑. .......................................................................... 
๒. .......................................................................... 
๓. .......................................................................... 
๔. .......................................................................... 

ฉะน้ัน จึงมีความเห็นว่า � สมควรอนุญาต 
        � สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

๑. ............................................................................................. 
๒. ............................................................................................. 
๓. ............................................................................................. 
๔. ............................................................................................. 

        � ไม่สมควรอนุญาต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

ตําแหน่ง.................................................... 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



  สส  ๗๒๓๐๕/                                     องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
                                                                           อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ 
        วันที่......... เดือน........................ พ.ศ. ........... 
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................................................. 
เรียน .............................................................................................................................................................. 

อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............. 
ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................................................ 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคําขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง น้ัน 

บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน 
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

ทั้งน้ี  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว  กรุณาแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………………. 

(..........................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.  ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙  
โทรสาร ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๗๐ 
  



ที่  สส  ๗๒๓๐๕/                                   องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
                                                                           อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ 
        วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง คําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
เรียน ................................................................................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ...................... 
อ้างถึง (๑) ใบรับคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
         (๒) หนังสือแจ้งคําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่............... ลว............... 

ตามที่ท่านได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................. 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคําแนะนําให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อ้างถึงน้ัน 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังน้ี 

๑. ...................................................................................................................................................... 
๒. ..................................................................................................................................................... 
๓. ..................................................................................................................................................... 
ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕      

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ย่ืนคําขอไว้ 
อน่ึง หากท่านไม่พอใจคําสั่งน้ี ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันทราบคําสั่งน้ี 
ทั้งน้ี การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการ

บังคับตามคําสั่งน้ันไว้ช่ัวคราว 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.  ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙  
โทรสาร ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๗๐ 


