
 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังประจันโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังประจันและนายอําเภอควนโดน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังประจันตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน     

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

    “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

   “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “โรงงาน”  หมายความวา  เปนอาคารสถานที่  หรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรมีกําลัง

รวมตั้งแต  ๕  แรงมา  หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป  หรือใชคนงานตั้งแต  ๗  คนขึ้นไป  

โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม  โดยกําหนดแบงโรงงานออกเปน  ๓  ประเภท  ซึ่งขึ้นอยูกับความจําเปน 

ในการควบคุมการปองกันเหตุเดือดรอน  รําคาญ  การปองกันความเสียหายและการปองกันอันตราย 

ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือส่ิงแวดลอม  คือ   

  ๑. โรงงานจําพวกที่  ๑  เปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒๐  แรงมา  ไมกอปญหา

มลพิษส่ิงแวดลอมหรือเหตุเดือดรอนอันตราย 

  ๒. โรงงานจําพวกท่ี  ๒  เปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน   

๕๐  แรงมา  อาจกอปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญเล็กนอยแกไขปรับปรุงไดไมยาก 

  ๓. โรงงานจําพวกที่  ๓  เปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  อาจกอใหเกิด

ปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอน  รําคาญ  หรือเหตุอันตรายตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

  “ผูประกอบการ”  หมายความวา  ผูที่ จัดตั้ งธุรกิจใหม  โดยเผชิญความเส่ียง 

และความไมแนนอนทางธรุกิจเพ่ือแสวงหาผลกําไรและความเติบโตมุงหาความตองการของตลาดเพ่ือสนอง

ความตองการโดยผูประกอบการอาจจะเปนบริษัท  หางราน  หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลวังประจันซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลวังประจัน 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

      (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

      (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

              (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

              (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

            (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

             (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

           (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

            (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

           (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

   (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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       (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

       (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

       (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

       (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

       (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๗)  การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

               (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ 

            (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

      (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

              (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

              (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

              (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม  ชนิดผงอื่น  ๆ  

           (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบง  บรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

           (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
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           (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

           (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

           (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

           (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

           (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

          (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

             (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

      (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

            (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

       (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

       (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๔.๕)  การผลิต  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ  

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

       (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

       (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

       (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขวดดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 
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     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

      (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

        (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

         (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

       (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

       (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

       (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

        (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

      (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

        (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ 

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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     (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

       (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

          (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

        (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

        (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

        (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณทีเ่ปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไมหวาย  ชานออย 

     (๘.๔)  การอบไม 

      (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

       (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

      (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
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    (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 
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     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)               

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคกและสารเคมีตาง  ๆ 

      (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

      (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

      (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

      (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

      (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

      (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

      (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

      (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
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    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

      (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

      (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

      (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

      (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

      (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

      (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิง  ทอ 

      (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

    (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

    (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

    (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกจิการทีต่องมีการควบคมุตามขอบัญญัตนิี้ที่ตัง้อยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานใหผูประกอบการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุ

รําคาญของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี ้

   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังประจันประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   (๒) ตองใหความรวมมือตอองคการบริหารสวนตําบลวังประจันและหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในดานส่ิงแวดลอม 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 
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ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหแจงขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังประจันเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่

คางชําระ  เวนแตผูไดรบัใบอนญุาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังประจัน 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ   

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจันเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือการปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๓  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมัย  ละไบแด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัประจัน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2559 
 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
๑. กิจการทีเ่กี่ยวกับสัตวเล้ียง  
 1.1 การเพาะพันธุ  เล้ียง  การอนุบาลสัตวทกุชนดิ  
     ๑.๑.๑  การเล้ียงมา  โค  กระบือ  
                 ๑.๑.๑.๑  เกนิ  ๑๐  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 
                 ๑.๑.๑.๒  เกนิ  ๒๐  ตวัขึ้นไป ๒๐๐ 
       ๑.๑.๒  การเล้ียงสุกร  
                 ๑.๑.๒.๑  เกนิ  ๒๐  ตวั  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 
                 ๑.๑.๒.๒  เกนิ  ๕๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตวั ๒๐๐ 
                 ๑.๑.๒.๓  เกนิ  ๑๐๐  ตวัขึน้ไป ๓๐๐ 
       ๑.๑.๓  การเล้ียงแพะ  แกะ  
                 ๑.๑.๓.๑  เกนิ  ๑๐  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 
                 ๑.๑.๓.๒  เกนิ  ๒๐  ตวัขึ้นไป ๒๐๐ 
       ๑.๑.๔  การเล้ียงหาน  เปด  ไก  
                 ๑.๑.๔.๑  เกนิ  ๑๐๐  ตวั  แตไมเกนิ  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 
                 ๑.๑.๔.๒  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 
                 ๑.๑.๔.๓  เกนิ  ๑,๐๐๐  -  ๒,๐๐๐  ตวั ๓๐๐ 
                 ๑.๑.๔.๔  เกนิ  ๒,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
       ๑.๑.๕  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม/เนื้อ  
                 ๑.๑.๕.๑  เกนิ  ๑๐  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 
                 ๑.๑.๕.๒  เกนิ  20  ตวั  แตไมเกิน  50  ตัว   200 
                 ๑.๑.๕.๓  เกนิ  5๐  ตวั  แตไมเกิน  1๐๐  ตวั 3๐๐ 
                 ๑.๑.๕.๔  เกนิ  1๐๐  ตวั  แตไมเกนิ  5๐๐  ตัว 5๐๐ 
                 ๑.๑.๕.๕  เกนิ  5๐๐  ขึน้ไป 1,0๐๐ 
 1.2  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรอืธุรกจิอื่นใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกนั  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น  ทัง้นี้  ไมวาจะมีการเรียกเกบ็คาดหูรือ
คาบรกิารในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมกต็าม 

 

 

 

 



๒ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
      1.2.1  เอกชนผูประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือ

ธุรกิจอืน่ใดอนัมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขา
ชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนัน้  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียก
เก็บคาดหูรือคาบรกิารในทางตรง  หรอืทางออม  หรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

 1.2.2 กลุมชุมชนหรือหนวยงานรัฐซึ่งประกอบกิจการ 
เล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  
เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือ
ทางออม  หรือไมก็ตาม 

๒๐๐ 

2 กิจการทีเ่กี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 2.1  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานทีจํ่าหนาย

อาหาร  เรขาย  หรือในตลาด   
 

   ๒.๑.๑  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการฆาหรือการ
ชําแหละสัตว 

 

                 ๒.๑.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
                 ๒.๑.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             ๒.๑.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
      ๒.๑.๒  ผูประกอบการเกีย่วกบัการฆา  หรือการชําแหละสัตว   ๓๐๐ 
  ๒.๑.๓  กลุมชุมชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการฆาหรือ

ชําแหละสัตว 
๒๐๐ 

 2.2   การหมัก  ฟอก  ตาก  หรอืสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  
      2.2.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการหมัก  ฟอก  

ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
 

                ๒.2.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
                ๒.2.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
            ๒.2.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     2.2.2  ผูประกอบการเกี่ยวกับการการหมัก  ฟอก  ตาก  

หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
๓๐๐ 

     2.2.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการหมัก  ฟอก  
ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

๒๐๐ 

 2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิน้สวนสัตวที่ยังมไิดแปรรูป  
 

 

 

 



๓ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     2.3.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการสะสมเขา  

กระดูก  หรือชิน้สวนสัตวทียั่งมิไดแปรรปู 
 

               ๒.3.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               ๒.3.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               ๒.3.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     2.3.2  ผูประกอบการเกี่ยวกับการสะสมเขา  กระดูก  หรือ

ชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรปู 
  ๓๐๐ 

     2.3.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการสะสมเขา  
กระดูก  หรือชิน้สวนสัตวทียั่งมิไดแปรรปู 

  ๒๐๐ 

 2.4  การเคี่ยวหนัง  เอน็  หรือไขสัตว  
     2.4.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการเคียวหนงั  เอ็น  

หรือไขสัตว 
 

               ๒.4.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               ๒.4.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               ๒.4.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     2.4.2  ผูประกอบการเกี่ยวกับการเคี่ยวหนงั  เอ็น   

หรือไขสัตว 
  ๒๐๐ 

     2.4.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการเคี่ยวหนัง  
เอ็น  หรือไขสัตว 

๑๐๐ 

 2.5  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จาก
เปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น  ๆ  
ของสัตวดวยการตม  นึง่  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ  ซึ่งมิใช
เพ่ือเปนอาหาร 

 

     2.5.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตส่ิงของ
เครื่องใชหรือหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ๆ  ของสัตวดวยการตม  
นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด  ๆ  ซึง่มิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 

               2.5.1.1  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               2.5.1.2  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               ๒.5.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๒.๕.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  
นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด  ๆ  ซึง่มิใชเพ่ือเปนอาหาร 
 

  ๓๐๐ 



๔ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     2.5.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 

ส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่  ๆ  ของสัตวดวยการ
ตม  นึง่  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ  ซึง่มิใชเพ่ือเปนอาหาร 

  ๒๐๐ 

 2.6  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรอืกระทํา
อื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึง่สวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือ
เปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 

     2.6.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  โม  ปน  
บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอืน่ใดตอสัตวหรือพืช 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรอืพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรอื
สวนประกอบของอาหารสัตว 

 

               ๒.6.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               ๒.6.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               ๒.6.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
   ๒.๖.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการ 

ผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทาํอื่นใดตอ
สัตวหรือพืชหรือสวนหนึง่สวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  ๓๐๐ 

     ๒.๖.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   
โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรอืกระทําอืน่ใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

๒๐๐ 

 2.7  การผลิต  แปรรปู  สะสม  หรือลางครั่ง  
     2.7.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  แปรรูป  

สะสม  หรอืลางครั่ง 
 

               ๒.7.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               ๒.7.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               ๒.7.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     2.7.2  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  แปรรปู  สะสม  หรือลางครัง่ 
  ๕๐๐ 

     ๒.๗.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   
แปรรูป  สะสม  หรอืลางครัง่ 

  ๒๐๐ 

 

 

 



๕ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

3 กิจการทีเ่กี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครวัเรอืน 

 

 3.1  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริก
ปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิว๊  น้ําจ้ิม  หรือซอสรงุรสชนดิตาง  ๆ   

 

 3.1.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้าํพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิว๊  
น้ําจ้ิม  หรือซอสรุงรสชนิดตาง  ๆ 

 

                3.1.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

                3.1.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

                3.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 
ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้าํพริกแกง  น้าํพริกปรุงสําเร็จ  
เตาเจ้ียว  ซีอิว๊  น้ําจ้ิม  หรอืซอสรงุรสชนิดตาง  ๆ 

๒๐๐ 

 3.1.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํพริกแกง  น้ําพรกิปรงุสําเร็จ  
เตาเจ้ียว  ซีอิว๊  น้ําจ้ิม  หรอืซอสรงุรสชนิดตาง  ๆ 

1๐๐ 

 3.2  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง   
จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  
แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย          
น้ําบดูู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกนั 

 

 
 

    3.2.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  
ปลาเจา  กุงจอม  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่าํ  ไสกรอก  
กะป  น้าํปลา  หอยดอง  น้าํเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  หรือ
ผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 

               3.2.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

               3.2.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

               3.2.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.2.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 
ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  
ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  
หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบดูู        
ไตปลา  หรอืผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ทีค่ลายคลึงกัน 

๒๐๐ 



๖ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
   ๓.๒.๓  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  จากสัตว  ไดแก  
ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา        
ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้าํเคย  น้าํบดูู  ไตปลา  
หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกนั 

1๐๐ 

 3.๓  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง      
แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น   

 

     3.3.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือ
พืชอยางอื่น 

 

               3.3.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.3.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.3.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๓.๓.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  
ผลไม  หรอืพืชอยางอืน่ 

  1๐๐ 

     ๓.๓.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  แชอิม่  จากผัก  
ผลไม  หรอืพืชอยางอืน่ 

1๐๐ 

 3.๔  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว
โดยวธิีการตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  
อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวธิีอืน่ใด   

 

     3.4.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยวธิีการตาก  บด  นึ่ง  
ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  
หรือวิธีอืน่ใด 

 

               3.4.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.4.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.4.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๓.๔.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยวิธีการ
ตาก  บด  นึง่  ตม  ตุน  เคีย่ว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  
ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอืน่ใด 

๒๐๐ 

 

 



๗ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     ๓.๔.๒  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยวิธกีารตาก  
บด  นึง่  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควนั  ปง  
ยาง  เผา  หรอืวธิีอื่นใด 

1๐๐ 

 3.5  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุลูกชิ้น    
     3.5.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
 

               3.5.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.5.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.5.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๓.๕.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
๓๐๐ 

     3.5.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

๒๐๐ 

 3.6  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  
กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี ๋ เนื้อสัตวเทยีม  
หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกนั 

 

     ๓.๖.๑  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี ๋ เนื้อสัตวเทียม  หรอืผลิตภัณฑอืน่  ๆ   
ที่คลายคลึงกัน 

 

               3.6.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.6.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.6.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     3.6.2  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี ่ ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  
เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ   
ที่คลายคลึงกัน 

๓๐๐ 

     ๓.๖.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี ๋ เนื้อสัตวเทียม  หรอืผลิตภัณฑอืน่  ๆ        
ที่คลายคลึงกัน 

๑๐๐ 

 3.7  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือ
ผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
 

 



๘ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 3.7.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 

บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  
ที่คลายคลึงกัน 

 

               3.7.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.7.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.7.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 3.7.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ  อื่น ๆ  
ที่คลายคลึงกัน 

  ๕๐๐ 

     3.7.3.  กลุมชุมชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ    
ที่คลายคลึงกัน 

๒๐๐ 

 3.8  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบั  ขนมเปยะ  
ขนมอบอื่น  ๆ 

 

     ๓.๘.๑  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอืน่  ๆ 

 

               3.8.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.8.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.8.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๓.๘.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ 
๓๐๐ 

     ๓.๘.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 
ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอืน่  ๆ 

๒๐๐ 

 3.9  การผลิต  สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้ํานม  หรอืผลิตภัณฑ
จากน้ํานมสัตว 

 

     ๓.๙.๑  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํนม  หรือผลิตภัณฑจากน้าํนมสัตว 

 

               3.9.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
               3.9.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
               3.9.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๓.๙.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้าํนม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานม
สัตว 

๓๐๐ 

 

 



๙ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

     ๓.๙.๓  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํนม  หรือผลิตภัณฑจากน้าํนมสัตว 

๒๐๐ 

 3.10  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม          

เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑ

เนยผสม 

 

 3.10.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ

เนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 

                     3.10.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                     3.10.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                     3.10.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.10.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการ 

เกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม        

เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑ    

เนยผสม 

๕๐๐ 

 3.10.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับ     

การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

๒๐๐ 

 3.11 การผลิตไอศกรมี  

         3.11.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตไอศกรีม  

                     3.11.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                     3.11.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                     3.11.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

         ๓.๑๑.๒  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตไอศกรมี 

๓๐๐ 

         3.11.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต

ไอศกรีม 

๒๐๐ 

 3.12  การคัว่  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ  

         3.12.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการคั่ว  สะสม  

หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 

                     3.12.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                     3.12.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                     3.12.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 



๑๐ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 3.12.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการคั่ว  

สะสม  หรอืแบงบรรจุกาแฟ 
2๐๐ 

 3.12.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการคั่ว   

สะสม  หรอืแบงบรรจุกาแฟ 

๑๐๐ 

 3.13  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือ

เครื่องดื่มชนดิผงอืน่  ๆ 

 

 3.13.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น  ๆ 

 

                     3.13.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                     3.13.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                     3.13.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.13.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครือ่งดื่มชนดิผงอื่น  ๆ  

๒๐๐ 

 3.13.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น  ๆ 

๑๐๐ 

 3.14  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  

สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 

 3.14.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 

                     3.14.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                     3.14.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                     3.14.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.14.2   ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

ไวน  น้ําตาลเมา 

๘๐๐ 

 3.14.3 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํสมสายชู  ขาวหมาก   

๒๐๐ 

     3.14.4  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายช ู น้ําตาลเมา 

3๐๐ 



๑๑ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     3.14.5  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุ  ขาวหมาก   
๑๐๐ 

 3.15  การผลิตน้ํากล่ัน  น้าํบริโภค  น้ําดืม่จากเครื่องจําหนาย
อัตโนมตั ิ

 

     3.15.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิตน้าํกล่ัน  
                  3.15.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
                  3.15.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
                  3.15.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 3.15.2  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   

น้ํากล่ัน 
300 

     3.15.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 
น้ํากล่ัน   

๑๐๐ 

     3.15.4  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิตน้าํ 
บริโภคบรรจุขวด 

 

                 3.15.4.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
                 3.15.4.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
                 3.15.4.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 3.15.5  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   

น้ําบรโิภคบรรจุขวด 
300 

     3.15.6  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 
น้ําบรโิภคบรรจุขวด   

๑๐๐ 

     3.15.7  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเจาะ          
น้ําบาดาล  ดวยเครื่องจักร  เพ่ือจําหนาย 

 

                 3.15.7.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
                  3.15.7.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
                  3.15.7.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 3.15.8  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการเจาะ 

น้ําบาดาล 
๓๐๐ 

     3.15.9  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับน้ําดื่มจาก 
เครื่องจําหนายอตัโนมัต ิ

 

                  3.15.9.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
                  3.15.9.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
              3.15.9.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 

 



๑๒ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

     3.15.10  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับน้าํดื่ม 

จากเครือ่งจําหนายอัตโนมตั ิ

300 

     3.15.11  กลุมชมุชนซึง่ประกอบการบรรจุน้ําโภคบรรจุขวด ๑๐๐ 

 3.16 การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง  

        3.16.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  

แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแขง็ 

 

                   3.16.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                   3.16.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

               3.16.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.16.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

๓๐๐ 

     3.16.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  

แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแขง็ 

๑๐๐ 

 3.17  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้าํอัดลม  น้ําหวาน  

น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวดหรือภาชนะอืน่ใด 

 

 3.17.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ  ผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํอดัลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้าํจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดืม่ชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรอื

ภาชนะอืน่ใด 

 

                   3.17.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                   3.17.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

               3.17.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.17.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํอดัลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้าํจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดืม่ชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรอื

ภาชนะอืน่ใด 

๓๐๐ 

 3.17.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํอดัลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้าํจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดืม่ชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรอื

ภาชนะอืน่ใด 

๒๐๐ 

 3.18  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  

ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 



๑๓ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 3.18.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 

                    3.18.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                    3.18.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                3.18.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.18.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด   

หรือภาชนะอืน่ใด 

๓๐๐ 

     3.18.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

๒๐๐ 

 3.19  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชรูส  หรอืปรุงแตง

อาหาร   

 

 3.19.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  ผงชรูส  หรือปรุงแตงอาหาร 

 

                    3.19.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                    3.19.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

                 3.19.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.19.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  ผงชรูส  หรือปรุงแตงอาหาร 

๕๐๐ 

     3.19.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรอืปรุงแตงอาหาร 

๒๐๐ 

 3.20  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้าํตาล  น้ําเชื่อม  

   3.20.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํตาล  น้ําเชื่อม 

 

                   3.20.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

                   3.20.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

               3.20.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.20.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้าํตาล  น้ําเชื่อม 

๓๐๐ 

 3.20.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 

สะสม  หรอืแบงบรรจุ  น้าํตาล  น้ําเชื่อม 

 

 

๒๐๐ 



๑๔ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 3.21  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ    
     3.21.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  

หรือแบงบรรจุแบะแซ 
 

                3.21.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
                 3.21.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             3.21.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 3.21.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

สะสม  หรอืแบงบรรจุแบะแซ 
๕๐๐ 

 3.21.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
สะสม  หรอืแบงบรรจุแบะแซ 

๒๐๐ 

 3.22  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่  ไมใชเปนสวนหนึ่ง
ของกิจการหองเย็น 

 

     3.22.1  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา    
           3.22.1.1  ตัง้แต  ๑๐  -  ๑๐๐  กิโลกรมั/วัน ๑๐๐ 
           3.22.1.2  ตัง้แต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  กโิลกรัม/วนั ๒๐๐ 

           3.22.1.3  ตัง้แต  ๒๐๑  กโิลกรมั  ขึ้นไป/วัน ๓๐๐ 

 3.23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  

     3.23.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 

           3.23.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           3.23.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           3.23.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.23.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ          
การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

๕๐๐ 

     3.23.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการประกอบ
กิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

๒๐๐ 

 3.24  การเกบ็  การถนอมอาหารดวยเครือ่งจักร  

     3.24.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเก็บ    
การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

           3.24.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           3.24.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           3.24.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 3.24.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเก็บ  
การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ 



๑๕ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

     3.24.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการเกบ็   
การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ 

4 กิจการทีเ่กี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

 4.1  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา  

     4.1.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  โม  บด  
ผสม  หรือบรรจุยา 

 

             4.1.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

             4.1.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

             4.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 4.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
โม  บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 

๕๐๐ 

     4.1.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  โม  บด  
ผสม  หรือบรรจุยา 

๒๐๐ 

 4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

 

 4.2.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง
รวมทัง้สบูที่ใชกบัรางกาย 

 

           4.2.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           4.2.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           4.2.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 4.2.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง
รวมทัง้สบูที่ใชกบัรางกาย 

๓๐๐ 

     4.2.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  บรรจุ
ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู
ที่ใชกับรางกาย 

๒๐๐ 

 4.3  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี  

     4.3.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  บรรจุสําลี  
ผลิตภัณฑจากสําลี 

 

           4.3.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           4.3.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           4.3.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 



๑๖ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 4.3.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

๕๐๐ 

     4.3.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต   
บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

๒๐๐ 

 4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม
สําเร็จรปู 

 

 4.4.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 

           4.4.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           4.4.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           4.4.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 4.4.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ 
การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

๘๐๐ 

 4.4.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

๒๐๐ 

 4.5  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด   
หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ 

 

 4.5.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทาํความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง  ๆ 

 

           4.5.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           4.5.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           4.5.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 4.5.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 
ผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ      
ทําความสะอาดตาง  ๆ 

๓๐๐ 

 4.5.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทาํความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง  ๆ 

๒๐๐ 

5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 5.1 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  

     5.1.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 

           5.1.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 



๑๗ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
           5.1.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.1.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 5.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
สะสม  หรอืแบงบรรจุน้ํามนัจากพืช 

๓๐๐ 

     5.1.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  
หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

๒๐๐ 

 5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

     5.2.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการลาง  การอบ  
การรม  การสะสมยางดบิ 

 

           5.2.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           5.2.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           5.2.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 5.2.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการลาง  
การอบ  การรมยางดิบ 

๕๐๐ 

 5.2.3 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ 
การสะสมยางดิบ 

๒๐๐ 

     5.2.4  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการลาง        
การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

๑๐๐ 

 5.3  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  
แปงจากพืช  หรอืแปงอืน่  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

 

 5.3.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาค ู แปงจากพืช   
หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

 

           5.3.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           5.3.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           5.3.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 5.3.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาค ู แปงจากพืช        
หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

๕๐๐ 

 5.3.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาค ู แปงจากพืช          
หรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

๒๐๐ 

 5.4  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาว
ดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

 



๑๘ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     5.4.1  โรงสีขาวหรือนวดขาวดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก            

(ไมเกนิ  ๑๕  แรงมา) 
๒๐๐ 

     5.4.2  โรงสีขาวหรือนวดขาวดวยเครื่องจักร   
ขนาดกลาง  (เกนิ  ๑๕  แรงมาแตไมเกนิ  ๔๐  แรงมา) 

๓๐๐ 

     5.4.3  โรงสีขาวหรือนวดขาวดวยเครื่องจักรขนาดใหญ  
(เกิน  ๔๐  แรงมา) 

๕๐๐ 

     5.4.4  การแบงบรรจุขาว ๒๐๐ 
 5.5 การผลิตยาสูบ  
     5.5.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตยาสูบ  
           5.5.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           5.5.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.5.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 5.5.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตยาสูบ 
๕๐๐ 

     5.5.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตยาสูบ ๒๐๐ 
 5.6  การขดั  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช    
     5.6.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการขดั                

การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 
 

           5.6.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           5.6.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.6.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 5.6.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการขัด  

การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 
๕๐๐ 

     5.6.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการขดั            
การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช 

๒๐๐ 

 5.7  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
 5.7.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   

สะสมหรือ  แบงบรรจุปุยหรอืวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
 

           5.7.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           5.7.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.7.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 5.7.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ         

การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นาํไปผลิตปุย 
๓๐๐ 

 

 



๑๙ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     5.7.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม

หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุทีน่ําไปผลิตปุย 
๑๐๐ 

 5.8  การผลิตเสนใยจากพืช  
     5.8.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 

เสนใยจากพืช 
 

           5.8.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           5.8.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.8.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
     ๕.๘.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตเสนใยจากพืช 
๕๐๐ 

     5.8.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 
เสนใยจากพืช 

๒๐๐ 

 5.9  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมนัสําปะหลัง  
ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 

 5.9.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการตาก   
สะสม  ขนถายผลิตผลของมนัสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  
ขาวโพด 

 

           5.9.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           5.9.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           5.9.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 5.9.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการตาก  

สะสม  ขนถายผลิตผลของมนัสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  
ขาวโพด 

๒๐๐ 

     5.9.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการตาก  สะสม  
ขนถายผลิตผลของมนัสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

๑๐๐ 

6. กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร  
 6.1  การผลิตภาชนะ  เครือ่งประดบั  เครือ่งมือ  อปุกรณ  

หรือเครื่องใชตาง  ๆ  ดวยโลหะหรือแร 
 

 
 6.1.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิตภาชนะ  

เครื่องประดบั  เครือ่งมือ  อปุกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ  ดวย
โลหะหรือแร 

 

           6.1.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           6.1.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           6.1.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 



๒๐ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 6.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตภาชนะ  เครือ่งประดับ  เครือ่งมือ  อปุกรณ  หรือเครื่องใช

ตาง  ๆ  ดวยโลหะหรือแร 

๓๐๐ 

     6.1.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตภาชนะ  

เครื่องประดบั  เครือ่งมือ  อปุกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ  ดวย

โลหะหรือแร 

๒๐๐ 

 6.2  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทกุชนดิ  ยกเวน

กิจการทีไ่ดรับใบอนุญาตในขอ  6.๑ 

 

     6.2.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการถลุงแร   

การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการทีไ่ดรบั

ใบอนุญาต  ในขอ  (6.๑) 

 

           6.2.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           6.2.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           6.2.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 6.2.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

  ๕๐๐ 

     6.2.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการถลุงแร   

การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการท่ีไดรบั

ใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๒๐๐ 

 6.3  การกลึง  เจาะ  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรดี  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรอืกาช

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนญุาตในขอ  (6.๑) 

 

 6.3.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการกลึง  เจาะ  

การเคาะ  การเชื่อม  การต ี การตดั  การประสาน  การรีด  

การอดัโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ  

ที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

 

           6.3.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           6.3.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           6.3.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 

 



๒๑ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

     ๖.๓.๒  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการกลึง  
เจาะ  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตดั  การประสาน   
การรดี  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา  
ยกเวนกิจการท่ีไดรบัใบอนญุาตในขอ  (6.๑) 

๕๐๐ 

     6.3.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการกลึง  เจาะ  
การเคาะ  การเชื่อม  การต ี การตดั  การประสาน  การรีด  
การอดัโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจ 
การที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๒๐๐ 

 6.4  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดบีุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนญุาต 
ในขอ  (6.๑) 

 

 6.4.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเคลือบ   
ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดบีุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

 

           6.4.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           6.4.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           6.4.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 6.4.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเคลือบ  
ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดบีุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๕๐๐ 

     6.4.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการเคลือบ   
ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดบีุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๒๐๐ 

 6.5  การขดั  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวน
กิจการทีไ่ดรับใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

 

 6.5.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการขดั  ลาง 
โลหะดวยเครือ่งจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการทีไ่ดรบั
ใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

 

           6.5.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 

           6.5.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 

           6.5.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 6.5.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการขัด  
ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการทีไ่ดรบั
ใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๕๐๐ 



๒๒ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     6.5.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการขดั   

ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการทีไ่ดรบั
ใบอนุญาตในขอ  (6.๑) 

๒๐๐ 

 6.6  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คดัเลือก  หรือลางแร  

     6.6.1  การกอง  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
ที่มีพ้ืนที่ไมเกิน  ๑  ไร 

๕,๐๐๐ 

     6.6.2  การกอง  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
ที่มีพ้ืนที่เกนิ  ๑  ไร 

๑๐,๐๐๐ 

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครือ่งกล  

 7.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  พนสารกนัสนิม  

 ยานยนต  

     7.1.1  กิจการท่ีมีพ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

     7.1.2  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรขึ้น
ไป 

๔๐๐ 

 7.2  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครือ่งกล  

     7.2.1  กิจการท่ีมีพ้ืนทีป่ระกอบการไมเกนิ  ๒๐  ตาราง
เมตร 

๑,๐๐๐ 

     7.2.2  กิจการท่ีมีพ้ืนทีป่ระกอบการ  เกนิ  ๒๑  ตารางเมตร
ขึ้นไป 

๓,๐๐๐ 

 7.3  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต  เครือ่งจักรหรอืเครื่องกล 

 

     7.3.1  กิจการท่ีมีพ้ืนทีป่ระกอบการไมเกนิ  ๒๐  ตาราง
เมตร 

๑๐๐ 

     7.3.2  กิจการท่ีมีพ้ืนทีป่ระกอบการ  เกนิ  ๒๑  ตารางเมตร
ขึ้นไป 

๒๐๐ 

 7.4  รานขายรถจักรยานยนตทีม่ีบรกิารซอมหรือปรับปรุงดวย  

     7.4.1  ผูประกอบการรานขายรถจักรยานยนตทีม่ีบริการ
ซอมหรือปรับปรุงดวย 

๑,๐๐๐ 

 7.5  สถานประกอบการที่  ลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออดัฉดี  
ยานยนต 

 

 7.5.1 ผูประกอบการสถานประกอบการที่ลาง  ขดัสี  
เคลือบสี  หรืออดัฉดียานยนต 

๑๐๐ 
 
 



๒๓ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 7.6  สถานประกอบการที่ผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรือ
อัดแบตเตอรี ่

 

     7.6.1  ผูประกอบการสถานประกอบการที่ผลิต  สะสม  
จําหนาย  ซอม  หรืออดัแบตเตอรี ่

๑,๐๐๐ 

 7.7  รานจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรอืตั้งศนูย
ถวงลอ 

 

 7.7.1 ผูประกอบการรานจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยาง
ยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

๑๐๐ 

 7.8  รานผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช  

     7.8.1  ผูประกอบการรานผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผา
เบรก  ผาคลัตช 

๒๐๐ 

 7.9  สถานประกอบการสะสม  การซอมเครื่องกล  เครือ่งจักร
เกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกลเกา 

 

 7.9.1 ผูประกอบการสถานประกอบการสะสม   
การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรอือุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต  เครือ่งจักร  หรือเครือ่งกลเกา 

๓๐๐ 

8. กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 8.1 การผลิตไมขีดไฟ  

     8.1.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  ไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 8.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 
ผลิตไมขีดไฟ 

๕๐๐ 

 8.1.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต   
ไมขดีไฟ 

๒๐๐ 

 8.2  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขดุรอง  ทําคิว้  หรือตัด
ไมดวยเครื่องจักร 

 

     8.2.1  เครื่องจักรที่มกีําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ 

     8.2.2  เครื่องจักรที่มกีําลังเกิน  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  แรงมา ๖๐๐ 

     8.2.3  เครื่องจักรที่มกีําลังเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 8.3  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จของ
ส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 

 8.3.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  พน  ทา
สารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จของส่ิงของเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 



๒๔ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 8.3.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  

พน  ทาสารเคลือบเงา  หรอืสี  แตงสําเร็จของส่ิงของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

๓๐๐ 

     8.3.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  พน  
ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จของส่ิงของเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

๒๐๐ 

 8.4  การอบไม  
     8.4.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการอบไม  
         8.4.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
         8.4.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
       8.4.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 8.4.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการอบไม ๕๐๐ 
     8.4.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการอบไม ๒๐๐ 
 8.5  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป  
     8.5.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  

แบงบรรจุธูป 
๑,๐๐๐ 

           8.5.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           8.5.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           8.5.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 8.5.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
๕๐๐ 

     8.5.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  
แบงบรรจุธูป 

๒๐๐ 

 8.6  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ  
อื่นใดดวยกระดาษ 

 

 8.6.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขยีน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวย
กระดาษ 

 

           8.6.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           8.6.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           8.6.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 

 

 

 



๒๕ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     8.6.2  ผูประกอบการซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ 

ผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครือ่งเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวย
กระดาษ 

๕๐๐ 

     8.6.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตส่ิงของ  
เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรอืผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

๒๐๐ 

 8.7  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  
     8.7.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตกระดาษ

ชนิดตาง  ๆ 
 

           8.7.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           8.7.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           8.7.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 8.7.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ           

8.7.3 การผลิตกระดาษชนดิตาง  ๆ 
๕๐๐ 

     8.7.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตกระดาษ
ชนิดตาง  ๆ 

๒๐๐ 

 8.8  การเผาถาน  หรือสะสมถาน  
     8.8.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการเผาถาน          

หรือสะสมถาน 
 

           8.8.๑.๑  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ ๑,๐๐๐ 
           8.8.๑.๒  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ ๑,๓๐๐ 
           8.8.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 8.8.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ           

การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
๓๐๐ 

     8.8.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการเผาถาน  
หรือสะสมถาน 

๒๐๐ 

9. กิจการเกี่ยวกับการบริการ  
 9.1  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการ

ใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

     9.1.1  จํานวน  ๑  -  ๕  หอง ๓๐๐ 
     9.1.2  จํานวน  ๕  -  ๑๐  หอง ๖๐๐ 
     9.1.3  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๙๐๐ 
     9.1.4  จํานวน  เกิน  ๒๐  หอง ๑,๒๐๐ 

 

 
 



๒๖ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  

     9.2.1  จํานวน  ๑  -  ๕  หอง ๓๐๐ 

     9.2.2  จํานวน  ๕  -  ๑๐  หอง ๖๐๐ 

     9.2.3  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๙๐๐ 

     9.2.4  จํานวน  เกิน  ๒๐  หอง ๑,๒๐๐ 

 9.3  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการ
ใหบริการท่ีไดรบัใบอนญุาตใน  9.๑  หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

     9.3.1  จํานวน  ๑  -  ๕  หอง ๓๐๐ 

     9.3.2  จํานวน  ๕  -  ๑๐  หอง ๖๐๐ 

     9.3.3  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๙๐๐ 

     9.3.4  จํานวน  เกิน  ๒๐  หอง ๑,๒๐๐ 

 9.4  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบ
สมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรบัใบอนญุาตใน  9.1  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

     9.4.1  จํานวน  ๑  -  ๕  หอง ๓๐๐ 

     9.4.2  จํานวน  ๕  -  ๑๐  หอง ๖๐๐ 

     9.4.3  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๙๐๐ 

     9.4.4  จํานวน  เกิน  ๒๐  หอง ๑,๒๐๐ 

 9.5  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัด
ไวเพ่ือใหบริการพักชัว่คราวสําหรบัคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใด
โดยมคีาตอบแทน  หรือกิจการอืน่ในทํานองเดียวกัน 

 

     9.5.1  จํานวน  ๑  -  ๕  หอง ๓๐๐ 

     9.5.2  จํานวน  ๕  -  ๑๐  หอง ๖๐๐ 

     9.5.3  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๙๐๐ 

     9.5.4  จํานวน  เกิน  ๒๐  หอง ๑,๒๐๐ 

 9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชดุใหเชา  หองเชา  
หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

 

     9.6.1  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  หอง ๒๐๐ 

     9.6.2  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  หอง ๓๐๐ 

     9.6.3  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  หอง ๔๐๐ 

     9.6.4  หอพัก  หองพัก  เกิน  ๔๐  หอง ๕๐๐ 
 
 



๒๗ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     9.6.5  หองเชา  ขนาด  ๕  -  ๑๐  หอง ๑๐๐ 
     9.6.6  หองเชา  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐ 
     9.6.7  หองเชา  เกิน  ๒๐  หอง ๔๐๐ 
 9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
     9.7.1  ผูประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 9.8  การจัดใหมีมหรศพ  การแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  

รองเงง็  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรอืการแสดง  
อื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 

     9.8.1  ผูประกอบการเกี่ยวกับการจัดใหมมีหรศพ  การ
แสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเงง็  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 9.9  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอืน่  ๆ   
ในทํานองเดียวกนั  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรบัใบอนุญาต  
ใน  (9.๑) 

 

     9.9.1  ผูประกอบกิจการสระวายน้าํ  หรือกิจการอืน่  ๆ   
ในทํานองเดียวกนั  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรบัใบอนุญาต  
ใน  (9.๑) 

๑,๐๐๐ 

 9.10  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  
หรือการเลนอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

 

     9.10.1  ผูประกอบกิจการการเลนสเกต  หรอื 
โรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกนั 

๑,๐๐๐ 

 9.11  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  
     9.11.1  รานเสริมสวย  หรือหองแตงผม ๑๐๐ 
 9.12  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  
     9.12.1  ผูประกอบการกิจการสถานที่ออกกาํลังกาย ๒๐๐ 
 9.13  การประกอบกิจการใหบริการควบคมุน้ําหนกั  
     9.13.1  ผูประกอบการกิจการใหบรกิารควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 
 9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม  
     9.14.1  ผูประกอบการกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง     

หรือตูเกม 
๑,๐๐๐ 

 9.15  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  
     9.15.1  สถานประกอบการกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๒๐๐ 

 

 

 



๒๘ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 9.16  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอม

กอลฟ 
 

     9.16.1  สถานประกอบการกิจการสนามกอลฟ  หรอืสนาม
ฝกซอมกอลฟ 

๑,๐๐๐ 

 9.17  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย        
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

 

     9.17.1  สถานประกอบการกิจการหองปฏิบัตกิารทาง 
การแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

 9.18  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวน
ใดของรางกาย 

 

     9.18.1  สถานประกอบการกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะ
สวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

๑,๐๐๐ 

 9.19  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ที่บาน
ของผูรบับรกิาร 

 

     9.19.1  สถานประกอบการกิจการใหบริการเล้ียงและ 
ดูแลเด็กทีบ่านของผูรับบริการ 

๑,๐๐๐ 

 9.20  การประกอบกิจการใหบริการดแูลผูสูงอายุที่บานของ
ผูรับบริการ 

 

     9.20.1  สถานประกอบการกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่
บานของผูรบับริการ 

๑,๐๐๐ 

 9.21  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตดัขน    
รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 

     9.21.1  สถานประกอบการกิจการใหบริการสปา   
อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรอืรับฝากสัตวชั่วคราว 

๑,๐๐๐ 

10. กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ  
 10.1  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผา

ดวยกีก่ระตุก 
 

 10.1.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ 
ปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวย        
กี่กระตุก 

 

           10.1.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
           10.1.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
           10.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 

 



๒๙ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 10.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการปน

ดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตกุ 
๓๐๐ 

     10.1.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการปนดาย  
กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรอืทอผาดวยกีก่ระตุก 

๒๐๐ 

 10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห  
     10.2.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการสะสมปอ  ปาน  

ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
 

           10.2.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
           10.2.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
           10.2.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 10.2.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ        

การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
๓๐๐ 

     10.2.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการสะสมปอ  
ปาน  ฝาย  นุน  หรอืใยสังเคราะห 

๒๐๐ 

 10.3  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครือ่งจักร  
     10.3.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการปนฝาย  นุน  

ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
 

           10.3.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
           10.3.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
           10.3.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 10.3.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการปน

ฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
๓๐๐ 

     10.3.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการปนฝาย  
นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ 

 10.4  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออืน่  ๆ  ดวย
เครื่องจักร 

 

     10.4.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการทอเส่ือ  
กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 

           10.4.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
           10.4.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
           10.4.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 

 

 

 



๓๐ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 10.4.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ 
เกี่ยวกบัการทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออืน่  ๆ  ดวย
เครื่องจักร 

๕๐๐ 

     10.4.2  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการทอเส่ือ  
กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ 

 10.5  การเย็บ  ปกผา  หรอืส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครือ่งจักร    

     10.5.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเย็บ  ปกผา  
หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครือ่งจักร 

 

           10.5.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           10.5.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           10.5.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 10.5.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเย็บ  
ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครือ่งจักร 

๓๐๐ 

     10.5.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการเย็บ  ปกผา  
หรือส่ิงทออื่นๆ  ดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ 

 10.6  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ  

     10.6.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการพิมพผาและส่ิง
ทออื่น  ๆ 

 

           10.6.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           10.6.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           10.6.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 10.6.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ        
การพิมพผาและส่ิงทออื่น  ๆ 

๓๐๐ 

     10.6.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการพิมพผา
และส่ิงทออื่น  ๆ 

๒๐๐ 

 10.7  การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

     10.7.1  รานเย็บผาที่มจัีกร  ๕  ตวัขึน้ไป ๒๐๐ 

     10.7.2  รานซักอบรดี  หรืออดักลีบผา ๒๐๐ 

 10.8  การยอม  ฟอก  กดัสีผาหรือส่ิงทออืน่  ๆ  

     10.8.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการยอม  ฟอก  
กัดสีผาหรือส่ิงทออืน่ ๆ 

 

           10.8.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           10.8.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           10.8.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 



๓๑ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 10.8.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการยอม  
ฟอก  กดัสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๓๐๐ 
 

     10.8.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการยอม  ฟอก  
กัดสีผาหรือส่ิงทออืน่ ๆ 

๒๐๐ 

11. กิจการเกี่ยวกับดนิ  หนิ  ทราย  ซเีมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง  

 11.1 การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

     11.1.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดิน
เผาหรอืผลิตภัณฑดนิเผา 

 

           11.1.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.1.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 11.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

๓๐๐ 

 11.1.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

๒๐๐ 

 11.2  การระเบดิ  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร  

     11.2.1  เครื่องจักรทีม่กีําลังไมเกนิ  ๒  แรงมา ๓๐๐ 

     11.2.1  เครื่องจักรทีม่กีําลังเกนิ  ๒  แรงมา  ถึง  ๕  
แรงมา 

๖๐๐ 

 11.3  การผลิตส่ิงของ  เครือ่งใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ        
ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

 11.3.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต 
ส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง 

 

           11.1.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.1.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 11.3.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการ 
เกี่ยวกบัการผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอืน่  ๆ  ดวย
ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๕๐๐ 

 11.3.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ส่ิงของ  เครื่องใชหรอืผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนตหรือ            
วัตถุที่คลายคลึง 

 

๒๐๐ 



๓๒ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 11.4  การสะสม  ผสมซีเมนต  หนิ  ดนิ  ทราย  วสัดุกอสราง  

รวมทัง้การขดุ  ตัก  ดูด  โม  บด  หรอืยอย  ดวยเครื่องจักร 
 

     11.4.1  สะสม/ผสมไมเกิน  ๑  ตนั   ๒๐๐ 

     11.4.2  สะสม/ผสมตั้งแต  ๑  แตไมเกิน  ๕  ตัน ๓๐๐ 

     11.4.3  สะสม/ผสมตั้งแต  ๕  ตัน  แตไมเกิน  ๑๐  ตนั ๔๐๐ 

     11.4.4  สะสม/ผสมตั้งแต  ๑๐  ตนัขึน้ไป ๖๐๐ 

 11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หนิ  หรือกระจก  หรือวตัถุที่

คลายคลึง 

 

 11.5.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเจียระไน

เพชร  พลอย  หนิ  หรอืกระจก  หรอืวตัถุทีค่ลายคลึง 

 

           11.5.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.5.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

         11.5.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 

 ๑๑.๕.๒  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบั      

การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถทุี่

คลายคลึง 

๕๐๐ 

     11.5.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการเจียระไน

เพชร  พลอย  หนิ  หรอืกระจก  หรอืวตัถุทีค่ลายคลึง 

๒๐๐ 

 11.6  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 

 

 11.6.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการเล่ือย  ตดั  

หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 

 

 

           11.6.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.6.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.6.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 11.6.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ        

การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑตาง  ๆ 

๕๐๐ 

     11.6.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการเล่ือย  ตดั  

หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ  ตาง  ๆ 

๒๐๐ 

 11.7 การผลิตชอลก  ปนูปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  

หรือเผาหนิปูน 

 

 



๓๓ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 11.7.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิตชอลก  
ปูนปลาสเตอร  ปนูขาว  ดนิสอพอง  หรือเผาหนิปนู 

 

           11.7.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.7.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.7.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 11.7.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหนิปูน 

๕๐๐ 

 11.7.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหนิปูน 

๒๐๐ 

 11.8  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มแีรใยหนิเปน
สวนประกอบหรือสวนผสม 

 

 11.8.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 

           11.8.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.8.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.8.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

     11.8.2  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต
ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

๕๐๐ 

     11.8.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต
ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

๒๐๐ 

 11.9  การผลิต  ตดั  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว    

     11.9.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  ตัด  บด
กระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 

           11.9.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           11.9.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           11.9.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

     11.9.2  ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  
ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

๕๐๐ 

     11.9.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  ตดั  
บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 
 
 
 

๒๐๐ 



๓๔ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 11.10  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย  
       11.10.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต

กระดาษทราย  หรือผาทราย 
 

             11.10.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             11.10.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
           11.10.๑.๓  โรงงานจําพวกที่  ๓ ๑,๖๐๐ 
 11.10.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตกระดาษ

ทราย  หรือผาทราย 
๕๐๐ 

 11.10.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต
กระดาษทราย  หรือผาทราย 

๒๐๐ 

 11.11  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  
     11.11.1  โรงงานซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต 

ใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 

             11.11.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             11.11.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             11.11.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 11.11.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ      

การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
๕๐๐ 

       11.11.3  กลุมชุมชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตใย
แกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๒๐๐ 

 11.12  การลาง  การขดัดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  
แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนญุาต          
ใน  (6.๕) 

 

 11.12.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการลาง  
การขดัดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ
วัตถุอื่นใดยกเวนกิจการทีไ่ดรับใบอนญุาตใน  6.๕ 

 

             11.12.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             11.12.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             11.12.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 11.12.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ    

การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  
หิน  หรือวตัถอุื่นใดยกเวนกจิการที่ไดรบัใบอนุญาตใน  (6.๕) 
 

๕๐๐ 

 

 



๓๕ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
     11.12.3  กลุมชมุชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการลาง   

การขดัดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน              
หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนุญาตใน  (6.๕) 

๒๐๐ 

12. กิจการทีเ่กี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหนิ  สารเคม ี  

 12.1  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนสงกรด  ดาง         
สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 

 12.1.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตวัทํา
ละลาย 

 

           12.1.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           12.1.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           12.1.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 12.1.2 ผูประกอบการซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
สะสม  บรรจุ  หรอืขนสงกรด  ดาง  สารออกซไิดซหรือสารตวั
ทําละลาย 

๕๐๐ 

     12.1.3  กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  
สะสม  บรรจุ  หรอืขนสงกรด  ดาง  สารออกซไิดซ  หรอืสารตวั
ทําละลาย 

๒๐๐ 

 12.2  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนสงกาซ  

     12.2.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  สะสม  
บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 

           12.2.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

           12.2.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

           12.2.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

     12.2.2  สถานประกอบการผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนสง
กาซ 

๑,๒๐๐ 

     12.2.3  สถานประกอบการบรรจุกาชหงุตม ๑,๐๐๐ 

     12.2.4  สะสมกาซหงุตม ๑๐๐ 

 12.3  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 

     12.3.1  คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 

     12.3.2  สถานท่ีบริการจําหนาย  (ปม) ๒๐๐ 

     12.3.3  รานคายอย ๑๐๐ 

 12.4  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก  



๓๖ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

     12.4.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  หรือ

ขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

๑,๐๐๐ 

 12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรบัใบอนุญาตใน  (7.๑)  

     12.5.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการพนสี  ยกเวนกจิการที่

ไดรบัใบอนุญาตใน  (7.๑) 

๑,๐๐๐ 

 12.6  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  

พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

 12.6.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตส่ิงของเครื่องใช

หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสตกิ  เซลลูลอยด  เบเกอร

ไลท  หรือวตัถุที่คลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 12.7  การโม  สะสม  หรือบดชนั  

     12.7.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการโม  สะสม  หรอื        

บดชนั 

๑,๐๐๐ 

 12.8  การผลิตสีหรอืน้ํามันผสมสี  

     12.8.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตสีหรือน้ํามนัผสมสี ๑,๐๐๐ 

 12.9  การผลิต  ลางฟลมรปูถายหรือฟลมภาพยนต  

     12.9.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  ลางฟลมรูปถาย

หรือฟลมภาพยนตร 

๑,๐๐๐ 

 12.10  การเคลือบ  ชบุวตัถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด       

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

 12.10.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการเคลือบ  ชุบวัตถุ

ดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

 

 12.11.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตพลาสตกิ  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวตัถุทีค่ลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 12.12  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  

       12.12.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  หรือบรรจุ

สารเคมีดับเพลิง 

๑,๐๐๐ 

 12.13  การผลิตน้าํแข็งแหง  

       12.13.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

 12.14  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอนั

เปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

 



๓๗ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 12.14.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม   

ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอนัเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐ 

 12.15  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา  
       12.15.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตเชลแล็ก              

หรือสารเคลือบเงา 
๑,๐๐๐ 

 12.16  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศตัรพืูชหรือ
พาหะนาํโรค 

 

 12.16.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  
บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศตัรพืูชหรือพาหะนําโรค 

๑,๐๐๐ 

 12.17  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  
       12.17.1  ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  สะสม  หรือ

บรรจุกาว 
๑,๐๐๐ 

13. กิจการอืน่  ๆ  
 13.๑  การพิมพหนังสือหรอืส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 
 

 13.1.1 โรงพิมพ ๑,๐๐๐ 
       13.1.2  รานที่ประกอบการพิมพหนังสือหรอืส่ิงพิมพ ๒๐๐ 
 13.๒  การผลิต  ซอมเครือ่งอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  

อุปกรณอเิล็กทรอนิกสหรอือุปกรณไฟฟา 
 

 13.2.1 โรงงานหรือบริษัทซึ่งประกอบการเกี่ยวกับ
การผลิต  ซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา              
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสหรอือุปกรณไฟฟา 

 

             13.2.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.2.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.2.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.2.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  ซอม 

เครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครือ่งไฟฟา  อปุกรณอิเล็กทรอนกิสหรือ
อุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ 

 13.2.3   กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการซอม
เครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครือ่งไฟฟา  อปุกรณอิเล็กทรอนกิสหรือ
อุปกรณไฟฟา 

๑๐๐ 

 13.3  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวตัถุที่คลายคลึง  
 

 



๓๘ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
       13.3.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตเทียน

หรือเทียนไข  หรือวตัถุที่คลายคลึง 
 

             13.3.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.3.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.3.๑.๓  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.3.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตเทียน  หรือ

เทียนไข  หรือวตัถุที่คลายคลึง 
๒๐๐ 

 13.3.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต
เทียน  หรอื  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๑๐๐ 

 13.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร  
       13.4.1  รานพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๒๐๐ 
 13.5  การสะสมวตัถหุรือส่ิงของทีช่ํารดุ  ใชแลวหรอืเหลือใช    
       13.5.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการสะสมวัตถุ  

หรือส่ิงของทีช่ํารดุ  ใชแลวหรือเหลือใช 
 

             13.4.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.4.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.4.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.5.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการสะสมวตัถหุรือ

ส่ิงของทีช่ํารดุ  ใชแลวหรือเหลือใช 
๒๐๐ 

 13.5.3   รานรบัซื้อของเกา   ๑๐๐ 
 13.6  การประกอบกิจการโกดงัสินคา  
       13.6.1  โกดงั  เก็บสินคา ๓๐๐ 
 13.7  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือ

นําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
 

 13.7.1   โรงงานซึ่งประกอบการเกีย่วกับการ 
ลางขวด  ภาชนะหรือ  บรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรอื
แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

 

             13.7.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.7.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.7.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.7.2   ผูประกอบการเกี่ยวกับการลางขวด  ภาชนะ 

หรือบรรจุภัณฑที่เลิกใชแลว 
๒๐๐ 

 

 

 



๓๙ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 

 13.7.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการลาง

ขวด  ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนาํไปใชใหมหรือแปร

สภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๑๐๐ 

 13.8  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธอีื่นใดลงบนวตัถท่ีุมิใช  

ส่ิงทอ 

 

 13.8.1 โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการ  พิมพ   

เขียน  พนสี  หรือวธิีอืน่ใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

 

             13.8.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

             13.8.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

             13.8.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 13.8.2   ผูประกอบการเกี่ยวกับการพิมพ  เขียน  พนสี 

หรือวิธีอืน่ใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

๕๐๐ 

 13.8.3  กลุมชมุชนซึ่งประกอบการเกี่ยวกับการพิมพ  

เขียน  พนสี  หรือวธิีอืน่ใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

๒๐๐ 

 13.9  การประกอบกิจการทาเทียบเรอืประมง  สะพานปลา  

หรือแพปลา 

 

 13.9.1 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการประกอบกิจการ        

ทาเทียบเรอืประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ 

 13.10  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  

       13.10.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการบรรจุหีบ

หอสินคาโดยใชเครือ่งจักร 

 

             13.10.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 

             13.10.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 

             13.10.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 

 13.10.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการบรรจุหีบ 

หอสินคาโดยใชเครือ่งจักร 

๒๐๐ 

 13.10.3   กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบั 

การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

3๐๐ 

 13.11  การใหบรกิารควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือ

สัตวพาหะนาํโรค 

 

 13.11.1 บริษัทหรือหางหุนสวนจํากดัซึง่ประกอบการ

เกี่ยวกบัการใหบริการควบคมุปองกันและกาํจัดแมลง  หรือสัตว

พาหะนาํโรค 

๑,๐๐๐ 



๔๐ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม  (บาท) 
 13.11.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการใหบรกิารควบคุม

ปองกนัและกําจัดแมลง  หรอืสัตวพาหะนําโรค 
3๐๐ 

 13.11.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการ
ใหบริการควบคมุปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

๒๐๐ 

 13.12  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง  
       13.12.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตส่ิงของ  

เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
 

             13.12.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.12.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.12.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.12.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตส่ิงของ 

เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
๕๐๐ 

 13.12.3   กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกบัการ
ผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

๒๐๐ 

 13.13  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดเีซลและเอทานอล  
       13.13.1  โรงงานซึ่งประกอบการเกี่ยวกบัการผลิต  

สะสม  หรอืขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
 

             13.13.๑.๑  โรงงานจําพวกที ่ ๑ ๑,๐๐๐ 
             13.13.๑.๒  โรงงานจําพวกที ่ ๒ ๑,๓๐๐ 
             13.13.๑.๓  โรงงานจําพวกที ่ ๓ ๑,๖๐๐ 
 13.13.2 ผูประกอบการเกี่ยวกบัการผลิตสะสม  หรือ

ขนสงไบโอดเีซลและเอทานอล 
๕๐๐ 

 13.13.3 กลุมชุมชนซึง่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต  
สะสม  หรอืขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 
       เขียนที…่………………………………………………..   
      วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ขาพเจา...........................................................................................................อายุ....................ป                
สัญชาต.ิ...........................อยูบานเลขที่.......................หมูที่....................ตรอก/ซอย.................................
ถนน..............................................  แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ....................................
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...............................จังหวัด....................หมายเลขโทรศัพท.............................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท............................................................  
โดยมีพ้ืนทีป่ระกอบการ.................................ตารางเมตร 
 (  )  กิจการท่ีมเีปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.......................................................................
มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด.............................................................แรงมา 
 (  )  กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท....................................  
ณ  บริเวณ..............................................................โดยวธิีการ................................................................. 
 (  )  กิจการรบัทําการเก็บ  ขนหรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
  (  ) เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมแีหลงจํากัดที่.................................................................... 
  (  ) เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยมรีะบบกําจัดอยูที่.............................................   
  (  ) เก็บขนมูลฝอย  โดยมแีหลงกําจัดที่.................................................................... 
  (  ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...............................................  
ตอ  (เจาพนักงานทองถิ่น)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบ
หลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว...........................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ  คอื 
     ๓.๑  ………………………………….…………………………………….......................................…………. 
     ๓.๒  ………………………………………….………………………………………........................................ 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………........................... 
 ๕.  …………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคาํขอใบอนุญาตนีเ้ปนความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)..........................................ผูขอรบัใบอนุญาต 
              (.........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนญุาต  และควรกําหนดเงือ่นไข  ดงันี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................   
 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
     (ลงชื่อ)...............................................เจาพนกังานสาธารณสุข 
                     (..............................................) 

ตําแหนง............................................... 
        วันท่ี........./........../........ 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (  )  อนญุาตใหประกอบกิจการได 
   (  )  ไมอนญุาตใหประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ).............................................เจาพนกังานทองถิ่น 
             (............................................) 
                     ตําแหนง..............................................               
                                                         วนัที่......../............./.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
 
 

       เขียนที่............................................................   
      วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  .................. 
 ขาพเจา...................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.........................................  
อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................  
แขวง/ตาํบล................................เขต/อําเภอ..................................อบต...................................................  
จังหวดั................................................  หมายเลขโทรศัพท.......................................................................   
 ขอย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท
.............................................................................  ตามใบอนญุาตเลขที่.....................เลขที่....../............  
ออกใหเมือ่วนัที่.............................เดอืน..............................................................พ.ศ................................  
ตอ  (เจาพนกังานทองถิ่น)................................................................................................................... 
 พรอมคําขอนี ้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดงันีค้ือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว........................(ประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  คือ 

                ๓.๑)  .....................................................................................................................   
                 ๓.๒)  .....................................................................................................................   
   4)..................................................................................................................................   
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคาํขอตอายุใบอนญุาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)....................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
             (....................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ     (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
    (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต     (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
    (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ.....................  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข         (ลงชื่อ)............................................. 
       (.....................................)                (............................................) 
ตําแหนง...................................       ตําแหนง.................................................. 
  วันท่ี........../............/............             วันท่ี............/............/............. 

 
 



แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 
       เขียนที่............................................................   

     วันท่ี....................เดือน................................พ.ศ.  ............... 
 ขาพเจา..........................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.................................   
อยูบานเลขที่........................หมูที่......................ตรอก/ซอย.................................ถนน..............................  
แขวง/ตาํบล...................................เขต/อําเภอ............................อบต.  ..................................................  
จังหวดั....................................หมายเลขโทรศัพท......................................................................................   
 ๑)  ขอย่ืนคําขอหนงัสือรบัรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท.........................................  
ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ........................................................................................................................  
ตั้งอยูบานเลขที่.................หมูที่................ตรอก/ซอย.....................ถนน...............ตําบล..........................  
อําเภอ........................................จังหวัด.....................ตอเจาพนักงานทองถิน่........................................... 
 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบตัิตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบญัญตัิองคการบรหิารสวนตําบล          
วังประจัน  พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  คือ 
  ๒.๑)  สําเนาบตัรประจําตวั.....................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิ) 
  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๒.๓)  หลักฐานอื่น  ๆ  ...................................................................................................   
 ๒.๓.๑)  ........................................................................................................... 
 ๒.๓.๒)  ................................................................................................................ 
  ๒.๔)  ..............................................................................................................................   
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคาํขอหนงัสือรบัรองการแจงนี้เปนความจริง 
ทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)......................................ผูขอรบัหนังสือรับรองการแจง 
           (........................................) 
 
 

ใบรับแจง 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ตําแหนง.................................................  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวงัประจัน  โทรศัพท  ๐  ๗๔๘๓  ๙๗๗๐  ไดรับคําขอหนงัสือ
รับรองการแจง  เลขที่........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
           ตําแหนง........................................ 
 
 
 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบคําขอ     (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  เห็นสมควรออกหนงัสือรับรองการแจงได     (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(  )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข       (ลงชื่อ)............................................. 
       (....................................)              (............................................) 
ตําแหนง...................................       ตําแหนง............................................ 
  วันท่ี........../............/............           วันท่ี............/............/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 
เลมที่.................เลขท่ี....................../...................... 
 อนุญาตให..................................................สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.........................  
หมูที่.......................ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................ตาํบล.....................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท........................................ 
 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ  ประเภท......................................................
โดยใช  ชื่อสถานประกอบการวา...............................................................................................................  
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................  
โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................มีพ้ืนทีป่ระกอบการ..............................
ตารางเมตร  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน..........................คน  
ทั้งนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  ใบอนุญาต...........................บาท  (...............................................................)  
ใบเสร็จรับเงนิเลมท่ี.....................เลขที่...............ลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ........................ 
 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนญุาตตองปฏิบัตติามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไวในขอกาํหนดของทองถิน่        
(เทศบญัญตัิ/ขอบงัคับสุขาภิบาล/ขอบญัญตัิตาํบล/ขอบญัญตัิกรงุเทพมหานครแลวแตกรณี) 
 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนญุาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี ้        
                     ๓.๑)............................................................................................................................... 
                     ๓.๒)............................................................................................................................... 
            ๓.๓)............................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถงึวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.  ..............................   
 
 
  ออกให  ณ  วนัที่..........เดือน.................พ.ศ............. 
 
 
            (ลงชื่อ)........................................... 
          (..........................................) 
    ตําแหนง....................................................เจาพนักงานทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

   
      
      
      
      
        
      
      

 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีที่ไดรบัอนญุาตใหประกอบกิจการ 
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