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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ.2545 

2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 2551 
3) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
13/08/2558 11:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสน

จังหวัดนครปฐม /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
 



2/21 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 2551) 
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อบัยญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมณกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

1 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 
- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

8 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง

(ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 
ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที่
ที่ใช้ประกอบ

- 0 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้ 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

ส าเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน  า
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ี
กฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการท่ีก าหนด) 

- 1 1 ฉบับ - 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2551 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
1 การเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ าสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง   
 1.1  การเลี้ยงสัตว์บก  
        1.1.1  จ านวนไม่เกิน  20  ตัว 600 บาท 
        1.1.2  จ านวนเกิน  20 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัว 900 บาท 
        1.1.3  จ านวนเกิน 100 ตัว 1,500  บาท 
 1.2  การเลี้ยงสัตว์ปีก  
        1.2.1 จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 300 บาท 
        1.2.2 จ านวนเกิน 100 ตัวแต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 600  บาท 
        1.2.3 จ านวนเกิน 1,000 ตัว 1,200  บาท 
 1.3  การเลี้ยงสัตว์น้ า  
        1.3.1 จ านวนเกิน 100 ตัว 300 บาท 
        1.3.2 จ านวนเกิน 100 ตัวแต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 600  บาท 
        1.3.3 จ านวนเกิน 1,000 ตัว 900  บาท 
 1.4  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
       1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานจ านวนไม่เกิน 100 ตัว 300  บาท 
       1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานจ านวนเกิน 100 ตัวแต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 600  บาท 
      1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานจ านวนเกิน 1,000 ตัว 1,200  บาท 
      1.4.4 การเลี้ยงแมลง 300  บาท 
2 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม  
 2.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตัว 300  บาท 
 2.2 จ านวนเกิน 20 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัว 600  บาท 
 2.3 จ านวนเกิน 100 ตัว 900  บาท 
3 การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้า  
          ชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
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          หรือไม่ก็ตาม 2,000 บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
4 การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารการเร่ขายการขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคใน  
          ครัวเรือน  
 4.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  บาท 
 4.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000  บาท 
5 การฟอกหนังสัตว์ขนสัตว์การสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก  
 5.1 การฟอกหนังสัตว์ขนสัตว์ 1,200  บาท 
 5.2 การสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ที่ยังไมได้ฟอก 1,200  บาท 
6 การสะสมเขาสัตว์กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 1,200 บาท 
7 การเค่ียวหนังสัตว์เอ็นสัตว์ไขสัตว์ 600  บาท 
8 การต้มการตากการเผาเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขายและการ  
          ขายในตลาด 2,000  บาท 
9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกหอยกระดูกสัตว์เขาสัตว์หนังสัตว์ขนสัตว์หรือส่วน  
          อ่ืนๆของสัตว์  
 9.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600 บาท 
 9.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,200 บาท 
 9.3โดยใช้เครื่องจักที่มีก าลังรวมกันเกิน20แรงม้าขึ้นไป 1,500 บาท 
10 การผลิตการโม่การบดการผสมการบรรจุการสะสมหรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วน   
         ใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหาร 1,800 บาท 
11 การสะสมหรือการล้างครั่ง 2,000 บา 
 กิจการเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่มน้ าด่ืม  
12 การผลิตเนยเนยเทียม 2,000 บาท 
13 การผลิตกะปิน้ าพริกน้ าปลาน้ าเคยน้ าบูดูไตปลาเต้าเจี้ยวซีอิ๊วหอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ1,200  บาท 
14 การผลิตการหมักการสะสมปลาร้าปลาเจ่ากุ้งเจ่ายกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 14.1 การผลิตการหมักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 600 บาท 
 14.2 การผลิตการหมักเกิน 1,000 กิโลกรัม 1,200  บาท 
 14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม 1,200  บาท 
15 การตากเนื้อการผลิตเนื้อสัตว์เค็มการเค่ียวมันกุ้งยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  600  บาท 
16 การน่ึงการต้มการเค่ียวการตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์พืชยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย  
          อาหารการเร่ขายการขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  600 บาท 
17 การเค่ียวน้ ามันหมูการผลิตกุนเชียงหมูยอไส้กรอกหมูต้ังยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขายการ  
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          ขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 17.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,200  บาท 
 17.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 รงม้า 1,800  บาท 
18 การผลิตเส้นหมี่ขนมจีนก๋วยเต๋ียวเต้าฮวยเต้าหู้ 
          วุ้นเส้นเกี๊ยมอี๋  
 18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 18.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600  บาท 
 18.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,200  บาท 
19 การผลิตแบะแซ 2,000  บาท 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด  
 20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 20.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,200  บาท 
 20.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000  บาท 
21 การประกอบกิจการการท าขนมปังสดขนมปังแห้งจันอับขนมเปี๊ยะ   
 21.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 21.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600  บาท 
 21.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
22 การแกะการล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็นยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคครัวเรือน
 150 บาท 
23 การผลิตน้ าอัดลมน้ าหวานน้ าโซดาน้ าถ่ัวเหลืองเครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด  
          ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 23.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 23.2 โดยใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
24 การผลิตการแบ่งบรรจุน้ าตาล  
 24.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 24.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 24.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
25 การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัวน้ านมแพะ  
 25.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
 25.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
 25.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
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26 การผลิตการแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์สุราเบียร์น้ าส้มสายชู   
 26.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
 26.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
 26.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800 บาท 
27 การค่ัวกาแฟ  
 27.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 27.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 27.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
 28.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 900  บาท 
 28.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 1,500  บาท 
29 การผลิตผงชูรส  
 29.1  โดยไม่ใช้เครื่อง 1,200  บาท 
 29.2  โดยใช้เครื่อง 2,400  บาท 
30 การผลิตน้ ากลั่นน้ าบริโภค  
 30.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 750  บาท 
 30.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 30.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
31 การตากการหมักการดอกผักผลไม้หรือพืชอย่างอื่นยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 31.1  ก าลังผลิตไม่เกิน 20  กิโลกรัมต่อวัน 300  บาท 
 31.2  ก าลังผลิตเกิน 200  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 500  กิโลกรัมต่อวัน 600  บาท 
 31.3  ก าลังผลิตเกิน 500  กิโลกรัมต่อวัน 900  บาท 
32 การผลิตการบรรจุใบชาแห้งชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ  
 32.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 32.2  โดยใช้เครื่องจักรที่ก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900 บาท 
 32.3  โดยใช้เครื่องที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
33 การผลิตไอศกรีมยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 33.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 150 บาท 
 33.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 300  บาท 
 33.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 1,200  บาท 
34 การผลิตบะหมี่มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน  
 33.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
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 33.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900 บาท 
 33.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500 บาท 
35 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 3,000  บาท 
36 การผลิตน้ าแข็งยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน   
 36.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 300  บาท 
 36.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 36.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า  3,000  บาท 
37 การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป  
 37.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000  บาท 
 37.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า 1,800  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ช าระล้าง   
38 การผลิตการโม่การบดการผสมการบรรจุด้วยเครื่องจักร   
 38.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 300  บาท 
 38.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 38.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
39 การผลิตการบรรจุยาสีฟันแชมพูผ้าเย็นกระดาษเย็นเครื่องส าอางต่างๆ  
 39.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 300  บาท 
 39.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 39.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
40 การผลิตส าลีผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,200  บาท 
41 การผลิตผ้าพันแผลผ้าปิดแผลผ้าอนามัยผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,800  บาท 
42 การผลิตสบู่ผงซักฟอกผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ  
 42.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 42.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 42.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
43 การอัดการสกัดเอาน้ ามันจากพืช  
 43.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 43.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 43.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
44 การล้างการอบการรมการสะสมยางดิบ 1,800  บาท 
45 การผลิตแป้งมันส าปะหลังแป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร  1,800  บาท 
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46 การสีข้าวสารด้วยเครื่องจักร 2,400  บาท 
47 การผลิตยาสูบ  
 47.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 47.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 47.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
48 การขัดการกะเทาะการบดเมล็ดพืชการนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  1,800  บาท 
49 การผลิตการสะสมปุ๋ย  
 49.1  การผลิต 2,000  บาท 
 49.2 การสะสม 600  บาท 
50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร  1,800  บาท 
51 การตากการสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 1,800  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ   
 39.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 600  บาท 
 39.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
 39.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
53 การหลอมการหล่อการถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการในข้อ 52 2,  400  บาท 
54 การกลึงการเจาะการเชื่อมการตีการตัดการประสานการรีดการอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า    
         ยกเว้นกิจการในข้อ 52  
 54.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 600  บาท 
 54.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 1,200  บาท 
 54.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,800  บาท 
55 การเคลือบการชุบโลหะด้วยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเมี่ยมนิเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการในข้อ 52    
          1,800  บาท 
56 การขัดการล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการในข้อ 52   2,400  บาท 
57 การท าเหมืองแร่การสะสมการแยกการคัดเลือกหรือการล้างแร่  
 57.1  การสะสมแร่ 1,200  บาท 
 57.2  การท าเหมืองแร่การแยกการคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,200  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
58 การต่อการประกอบการเคาะการปะผุการพ่นสีการพ่นสีกันสนิมยานยนต์   
 58.1  การต่อการประกอบยานยนต์   3,000  บาท 
 58.2  การเคาะการปะผุการพ่นสี  
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          58.2.1  พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร  600  บาท 
          58.2.2  พื้นที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร 900  บาท 
 58.3  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 900  บาท 
59 การต้ังศูนย์ถ่วงล้อการซ่อมการปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น  
          ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  900  บาท 
60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่ายและการประกอบ   
          ธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย   
 60.1  พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร 600  บาท 
 60.2  พื้นที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  400  ตารางเมตร  900  บาท 
 60.3  พื้นที่ประกอบการเกิน  400  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  800  ตารางเมตร 1,200  บาท 
 60.4  พื้นที่ประกอบการเกิน  800  ตารางเมตร 1,500  บาท 
61 การล้างการอัดฉีดยานยนต์ 600  บาท 
62 การผลิตการซ่อมการอัดแบตเตอรี่  
 62.1  การผลิต 1,500  บาท 
 62.2  การซ่อมการอัด 300  บาท 
63 การปะการเชื่อมยาง  
 63.1  การปะการเชื่อมยางจักรยานจักรยานยนต์ 150  บาท 
 63.2  การปะการเชื่อมยางรถยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล 300  บาท 
64 การอัดผ้าเบรกผ้าคลัช 450  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้  
65 การผลิตไม้ขีดไฟ  
66 การเลื่อยการซอยการขัดการไสการเจาะการขุดล่องการท าค้ิวหรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
 66.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 300  บาท 
 66.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 66.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
67 การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จ  
          ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  
 67.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 600  บาท 
 67.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 67.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
68 การอบไม้ 1,200  บาท 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 900  บาท 
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70 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
 70.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5 แรงม้า 600  บาท 
 70.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 70.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,200  บาท 
71 การผลิตกระดาษต่างๆ 1,500  บาท 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  
 72.1  การเผาถ่าน 1,500  บาท 
 72.2  การสะสมถ่าน  
          72.2.1  ขายปลีก 600  บาท 
          72.2.2  ขายส่ง 600  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
73 กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 1,000  บาท 
74 การประกอบกิจการอาบอบนวดเว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73. หรือใน 
          สถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
 74.1  มีจ านวนห้องไม่เกิน  50  ห้อง 1,000  บาท 
 74.2  มีจ านวนห้องเกิน  50  ห้อง1,500  บาท 
75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ าอบไอน้ าอบสมุนไพรเว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73. หรือใน  
          สถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 900  บาท 
76 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน   
 76.1  มีจ านวนห้องพักไม่เกิน  100  ห้อง 1,000  บาท 
 76.2  มีจ านวนห้องพักเกิน  100  ห้อง 1,500  บาท 
77 การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให้เช่าห้องเช่าห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน   
 77.1  มีห้องพักไม่เกิน  50  ห้อง 600  บาท 
 77.2  มีห้องพักต้ังแต่  51  -  100  ห้อง 900  บาท 
 77.3  มีห้องพักเกิน  100   ห้อง 1,500  บาท 
78 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000  บาท 
79 การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นร าร าวงรองเง็งดิสโก้เทคคาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆในท านองเดียวกัน
 900  บาท 
80 การประกอบกิจการสระว่ายน้ าและกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73    
 600   บาท 
81 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนในท านองเดียวกัน1,200   บาท 
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82 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ  
          วิชาชีพเวชกรรม  
 82.1  พื้นที่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร 100  บาท 
 82.2  พื้นที่เกิน  25  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร  150  บาท 
 82.3  พื้นที่เกิน 50  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 200  บาท 
 82.4  พื้นที่เกิน  100  ตารางเมตร 300  บาท 
83 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์  
          พิเศษการบริการร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใดเว้นแต่การให้บริการในข้อ 73หรือในสถานพยาบาลตาม 
          กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 600  บาท 
84 การประกอบกิจการสวนสนุกตู้เกม 600  บาท 
85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 900  บาท 
86 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
 900  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ  
87 การป่ันด้ายการกรอด้ายการทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ 5 กี่ขึ้นไป 900  บาท 
 
 
ท่ี ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี   (บาท) 
88 การสะสมปอป่านฝ้ายหรือนุ่น 1,200  บาท 
89 การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,200  บาท 
90 การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร  
 90.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน   20  แรงม้า 300  บาท 
 90.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 900  บาท 
 90.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 1,500  บาท 
91 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  
 91.1 โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่  5  -  20  เครื่อง 300  บาท 
 91.2 โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ 21 – 50 เครื่อง 900  บาท 
 91.3  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  50  เครื่อง 1,500  บาท 
92 การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืนๆ  
 92.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 92.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 900  บาท 
 93.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 1,500  บาท 
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93 การซักการอบการรีดการอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   
 93.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 300  บาท 
 93.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 93.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
94 การย้อมการกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 900  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
95 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
 95.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 95.2  โดยใช้เครื่องจักร 600  บาท 
96 การระเบิดการโม่การป่นหินด้วยเครื่องจักร 1,200  บาท 
97 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 97.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 97.2  โดยใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
98 การสะสมการผสมซีเมนต์หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 98.1  การสะสมซีเมนต์หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
          98.1.1  จ านวนที่สะสมไม่เกิน  5,000  กิโลกรัม 300  บาท 
          98.1.2   จ านวนที่สะสมต้ังแต่  5,001 -  10,000  กิโลกรัม 600 บาท 
          98.1.3    จ านวนที่สะสมเกิน  10,000  กิโลกรัม 900  บาท 
 98.2  การผสมซีเมนต์หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 600  บาท 
99 การเจียระไนเพชรพลอยหินกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 99.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 99.2   โดยใช้เครื่องจักร 900  บาท 
100 การเลื่อยการตัดหรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ   
 100.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 600  บาท 
 100.2   โดยใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
101 การผลิตชอล์กปูนปลาสเตอร์ปูนขาวดินสอพองหรือการเผาหินปูน   
 101.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 101.2   โดยใช้เครื่องจักร 1,200  บาท 
102 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่นผ้าเบรกผ้าครัชกระเบื้องมุง   
          หลังคากระเบื้องยางฝ้าเพดานท่อน้ าเป็นต้น  
 102.1  การผลิตผ้าเบรกผ้าครัช 300  บาท 
 102.2  การผลิตกระเบื้องมุ่งหลังคากระเบื้องยางฝ้าเพดานท่อน้ าเป็นต้น 900  บาท 



18/21 
 

103 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
 103.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 103.2   โดยใช้เครื่องจักร 900  บาท 
104 การผลิตกระดาษทราย 1,200  บาท 
105 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 900  บาท 
 กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลี่ยมถ่านหินสารเคมี  
106 การผลิตการบรรจุการสะสมการส่งขนกรดด่างสารออกซิไดส์หรือสารท าตัวละลาย  1,200  บาท 
107 การผลิตการบรรจุการสะสมการส่งขนก๊าซ  
 107.1  การผลิตการบรรจุ 1,500  บาท 
 107.2  การสะสมการขนส่ง  
            107.2.1  ก๊าซบรรจุถัง 300  บาท 
            107.2.2  ปั๊มก๊าซ 600  บาท 
108 การผลิตการกลั่นการสะสมการขนส่งน้ าปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม  
          ต่างๆ  
 108.1  การผลิตการกลั่น 3,000  บาท 
 108.2  การสะสมการขนส่ง  
            108.2.1  จ านวนที่สะสมหรือขนส่งไม่เกิน  1,000  ลิตร 300  บาท 
            108.2.2  จ านวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่  1,001- 5,000  ลิตร 900  บาท 
            108.2.3  จ านวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน  5,000  ลิตร 1,500  บาท 
109 การผลิตการสะสมการขนส่งถ่านหินถ่านโค้ก  
 109.1  การผลิต 1,500  บาท 
 109.2  การสะสมการขนส่ง 600  บาท 
110 การพ่นสียกเว้นกิจการในข้อ 58  
 110.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 110.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 600  บาท 
 110.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงม้า 900  บาท 
111 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางยางเทียมพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 111.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 111.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 111.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
112 การโม่การบดชัน  
 112.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
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 112.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900 บาท 
 112.3   โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
113 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
 113.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 113.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 113.3   โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
114 การผลิตการล้างฟิล์มถ่ายรูปหรือฟิล์มภาพยนตร์  
 114.1  การผลิต 1,500  บาท 
 114.2  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 300  บาท 
 114.3  การล้างฟิล์มภาพยนต์ 1,500  บาท 
115 การเคลือบการชุบวัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 115.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 115.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 115.3   โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
116 การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
117 การผลิตการบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,200  บาท 
118 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,200  บาท 
119 การผลิตการสะสมการขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
 3,000  บาท 
120 การผลิตแชแล็คหรือสารเคลือบเงา  
 120.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 120.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 120.3   โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  20  แรงม้า 1,500  บาท 
121 การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค   
 121.1  การผลิต 1,500  บาท 
 121.2  การบรรจุ 900  บาท 
 121.3  การสะสมเพื่อขายส่ง 600  บาท 
 121.4  การสะสมเพื่อขายปลีก 150  บาท 
 121.5  การขนส่ง 900  บาท 
122 การผลิตการบรรจุการสะสมกาว 1,500  บาท 
 กิจกรรมอื่นๆ  
123 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
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 123.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 600  บาท 
 123.2   โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงม้า 1,500  บาท 
124 การผลิตการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า   
 124.1  การผลิต 1,500  บาท 
 124.2  การซ่อม 600  บาท 
125 การผลิตเทียนเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 125.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 125.2  โดยใช้เครื่องจักร 900  บาท 
126 การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร  
 126.1  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 600  บาท 
 126.2  การถ่ายเอกสาร 300  บาท 
127 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 1,500  บาท 
128 การประกอบกิจกรรมโกดังสินค้า 1,500  บาท 
129 การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
 129.1  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  บาท 
 129.2  โดยใช้เครื่องจักร 900  บาท 
130 การพิมพ์สีลงในวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ  
 130.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 300  บาท 
 130.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 130.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
131 การก่อสร้าง  
 130.1  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า 300  บาท 
 130.2  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน  20  แรงม้า 900  บาท 
 130.3  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,500  บาท 
132 กิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาหรือแพปลา 3,000  บาท 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสนจังหวัดนครปฐม 73140 / 

www.tpk.go.th / โทรศัพท์ 034-204695,034 – 204205 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
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เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
      - 
 
 

 
 

 


