
คู่มือสําหรับประชาชน 
เทศบาลตําบลหนองนาคาํ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 

 
งานท่ีให้บริการ 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลหนองนาคํา 
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 

       ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ 
       เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ   

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้าน
สุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมการกระทําทุก
อย่าง และกิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้ังแต่ระดับ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่อันได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานที่จําหน่าย
อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ 
 พระราชบัญญัติน้ีมีลักษณะการกระจายอํานาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ ราชการส่วน
ท้องถิ่น มีอํานาจในการออกข้อกําหนดท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นน้ันได้ และให้อํานาจแก่                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาต หรือไม่อนุญาต                 
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมท้ังการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งน้ี ถือว่าราชการส่วนท้องถิ่น                
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากท่ีสุด 
 พระราชบัญญัติน้ีให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 
เห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้และกรณีที่แจ้ง
เจ้าพนักงานตามกฎหมายแล้ว ไม่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ เจ้าพนักงานน้ันก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกําหมายอาญาได้ 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลหนองนาคําจึงได้
ออกเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือบังคับใช้โดยมีหลักการดังน้ี 
 มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา  
๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในท้องถิ่นน้ัน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตาม  (๑)  ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 



มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกําหนดของท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๒(๑)ใช้บังคับ  
ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตาม
มาตรา  ๓๒(๑)  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา ๕๖ 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยท่ัวไปในข้อกําหนดของท้องถิ่นตาม
มาตรา ๓๒(๒) ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ระยะเวลา 
 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒ วัน วันทําการ (นับเวลาในวันปฏิบัติราชการ) ยกเว้นกรณีที่ต้อง
ดําเนินการตามข้ันตอนอ่ืน ๆ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องรับทราบขั้นตอนการดําเนินการ ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบ

อํานาจ)  จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาต/ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอํานาจ (กรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 

จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 

จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ๑ ชุด 
๕. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จํานวน ๑ ชุด 
๖. เอกสาร หลักฐานอ่ืน ๆ          

 

เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอ 
 

เสนอผอ.กองฯเห็นชอบในการ 
พิจารณาอนุญาต 

เสนอปลัดเทศบาลในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาต 

แจ้งผู้ประกอบการ 
มาขอรับใบอนุญาต 

เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบอนุญาต  



 
ค่าธรรมเนียม 
 

 บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองนาคํา 
เรื่อง   กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์  
๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  

๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค กระบือ  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๕ ตัว ๑๐๐ 
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๒๖  ตัว ถึง ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
 ค.  จํานวนเกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐ 

๑.๑.๒ การเลี้ยงแพะ แกะ  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๕ ตัว ๒๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๒๖  ตัว ถึง ๕๐ ตัว ๓๐๐ 
 ค. จํานวนเกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป ๕๐๐ 

๑.๑.๓ การเลี้ยงสุกร  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๕ ตัว ๒๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๒๖  ตัว ถึง ๕๐ ตัว ๔๐๐ 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๕๑ ตัว ถึง ๑๐๐ ตัว ๘๐๐ 
 ง. จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป  ๑,๐๐๐ 

๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์ปีก ยกเว้นนกกระจอกเทศ  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๐ ตัว ถึง ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๕,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ง. จํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ขึน้ไป ๔,๐๐๐ 

๑.๑.๕ การเลี้ยงนกกระจอกเทศ  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๕๐ ตัว ๕๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๕๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
 ง. จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 

๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตว์นํ้า  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตัว ถึง ๑๐,๐๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ค. จํานวนต้ังแต่ ๕๐,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ๑,๕๐๐ 
 ง. จํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ขึน้ไป ๓,๐๐๐ 

 



 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

๑.๑.๗ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง  
 ก. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 ข. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ค. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐ 
 ง. การเลี้ยงแมลง ๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม  
 ก. จํานวนต้ังแต่ ๒๐ ตัวถึง ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๕๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 ค. จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม 

 

 ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐๑ ตารางเมตร ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
 ค. พ้ืนที่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
๒.๑ 

 
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก  
 ก. การสะสม ๒,๐๐๐ 
 ข. การฟอก ๕,๐๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขาสตัว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๓,๐๐๐ 
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ ๒,๐๐๐ 
๒.๕ การต้ม การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
๒,๐๐๐ 

๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์   เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสตัว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
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๒.๗ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

 

ก.  ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐ 
 ข.  เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๖๐๐ 
 ค.  เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๑,๐๐๐ 
๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม  
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๒,๐๐๐ 
๓.๒ การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 ก. การผลิต การหมัก เกิน ๑๐๐ กิโลกรมั แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ข.  การผลิต การหมัก เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรมั ๑,๐๐๐ 
 ค.  การสะสมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐ 

๓.๔ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๓.๕ การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมต้ัูง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

 ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  
 ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
 ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง  ๕๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๕๐๐ 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๑,๐๐๐ 
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๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง  ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๓.๑๑ การแกะ การลา้งสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๖,๐๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๘,๐๐๐ 

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๘,๐๐๐ 

๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๖,๐๐๐ 
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๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 

๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร  
ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ถึง ๑๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๕,๐๐๐ 
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริโภค  

ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

ก. กําลังการผลิตไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน ๕๐๐ 
ข. กําลังการผลิตเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรมั ต่อวัน ๑,๐๐๐ 
ค.  กําลังการผลิตเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน ๓,๐๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๓.๒๓ การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
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๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร  
ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
ค. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
ง. พ้ืนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 

๓.๒๕ การผลิตนํ้าแขง็ ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 

 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๑ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาํอาง ผลิตภัณฑ์          

ชําระล้าง 
 

๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๒,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๓,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๓๐๐ 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผา้อ้อมสําเร็จรูป ๕,๐๐๐ 
๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๒,๐๐๐ 
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 
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๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
๕.๑ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๓,๐๐๐ 
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  
ก. ต้ังแต่ ๑๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ 
ข. ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
ค. ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
ง. เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๕.๓ การผลิตแป้งมนัสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๔,๐๐๐ 
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๖,๐๐๐ 

๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๕๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ย  

ก.  การผลิต ๕๐๐ 
ข.  การสะสม ๓๐๐ 

๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
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๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง  
ก. ปริมาณต้ังแต่ ๑๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรมั ๓๐๐ 
ข. ปริมาณต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
ค. ปริมาณต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
ง. ปริมาณเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ  

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงมา้ ๕๐๐ 
ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 

๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ ๕,๐๐๐ 
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 
 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ 
๖.๑ 

๒,๐๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
ก.  การสะสมแร ่ ๔,๐๐๐ 
ข.  การทําเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๔,๐๐๐ 

๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล  
๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  

ก.  การต่อ การประกอบ ยานยนต์ ๕,๐๐๐ 
ข.  การเคาะ การปะผุ การพ่นส ี  

(๑) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
(๒) พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

ค.  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๑,๐๐๐ 
๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
๑,๐๐๐ 
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๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 

ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 

๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐ 
๗.๕ การผลิต การซอ่ม การอัดแบตเตอรี่  

ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
ข.  การซ่อม การอัด ๕๐๐ 

๗.๖ การปะ การเช่ือมยาง  
ก.  การปะ การเช่ือมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ ๓๐๐ 
ข.  การปะ การเช่ือมยาง รถยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ๕๐๐ 

๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช ๑,๐๐๐ 
๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้  
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๔,๐๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัด

ไม้ด้วยเครื่องจักร 
 

ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิง่ของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา           
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม้ ๒,๐๐๐ 
๘.๕ การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
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๘.๖ การประดิษฐ์สิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๒,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษต่างๆ ๕,๐๐๐ 
๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถา่น  

ก. การเผา ๓๐๐ 
ข. การสะสม ๒๐๐ 

๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙.๑ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

ก.  อาบ อบ นวด ๕,๐๐๐ 
ข.  นวดแผนโบราณ ๕๐๐ 
ค.  นวดฝ่าเท้า,กดจุด,กดเส้น ๓๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในขอ้ ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๕๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
ก.  มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐  ห้อง ๕๐๐ 
ข. มีจํานวนห้องพักต้ังแต่  ๒๐ ถงึ ๕๐  ห้อง ๑,๐๐๐ 
ค.  มีจํานวนห้องพักเกิน ๕๐ หอ้ง ๕,๐๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

ก.  มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง ๓๐๐ 
ข.  มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ห้อง ๕๐๐ 
ค.  มีจํานวนห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ 

๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 
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๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสยีงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

 

ก. ประกอบกิจการ ๑ ถึง ๕ วัน ๓๐๐ 
ข. ประกอบกิจการ ๖ ถึง ๑๐ วัน ๕๐๐ 
ค. ประกอบกิจการเกิน ๑๐ วัน ๑,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 
ข.  พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
ค.  พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ง.  พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
ก.  กิจการสวนสนุก ๒,๐๐๐ 
ข.  ตู้เกม ๑,๐๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,๐๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม 
๓,๐๐๐ 

๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ 
๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
 

ก.  ใช้ก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕-๑๐ ก่ี ๓๐๐ 
ข.  ใช้ก่ีกระตุกต้ังแต่ ๑๑-๕๐ ก่ี ๕๐๐ 
ค.  ใช้ก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕๑-๑๐๐ ก่ี ๑,๐๐๐ 
ง. ใช้ก่ีกระตุกเกิน ๑๐๐ ก่ีขึ้นไป  ๒,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐ 
๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
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๑๐.๔ การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร  
ก.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่ ๕ เคร่ืองขึ้นไป  
ก.  โดยใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ ๕-๒๐ เคร่ือง ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ ๒๑-๕๐ เคร่ือง ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ เคร่ือง ๒,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เคร่ืองจักรเกิน ๑๐๐ เคร่ือง ๔,๐๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนส่ิงทออื่นๆ  
ก.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ค.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอดักลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
ก.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๑๐.๘ การย้อม การกดัสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ  
ก.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  

ก.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

ก.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 
ข.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
ก. การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

(๑) จํานวนที่สะสมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ 
(๒)  จํานวนที่สะสมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
(๓)  จํานวนที่สะสมเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

ข. การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 
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๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หนิ กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลงึ  
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๕ แรงม้า ถึง  ๒๐ แรงม้า ๒๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง  ๕๐  แรงม้า ๕๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑๑.๗ การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น            
ผ้าเบรค ผ้าคลชั กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

 

ก.  การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช ๓,๐๐๐ 
ข. การผลิต กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น ๒,๐๐๐ 

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 
๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี  
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์                     

หรือสารตัวทําละลาย 
๕,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
ก.  การผลิต การบรรจุ ๕,๐๐๐ 
ข.  สถานทีส่ะสมก๊าซที่มีเน้ือที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ค. สถานที่สะสมกา๊ซที่มีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๑ ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
ง.  สถานทีส่ะสมก๊าซที่มีเน่ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์              
ปิโตรเลี่ยมต่างๆ 

 

ก.  การผลิต การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 
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 ข.  การสะสม การขนส่ง  
(๑) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่ ๑๐๐-๑,๐๐๐ ลิตร ๒๐๐ 
(๒) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่ ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 
(๓) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ ลติร ๑,๐๐๐ 
(๔) จํานวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสง่ถ่านหิน ถ่านโค้ก  
ก.  การผลิต  ๕,๐๐๐ 
ข.  การสะสม การขนส่ง ๓,๐๐๐ 

๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๗.๑  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ๒,๐๐๐ 

๑๒.๖ การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์               
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม่ การบดชัน  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๔,๐๐๐ 

๑๒.๙ การผลิต การลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  
ก.  การผลิต ๑,๐๐๐ 
ข.  การล้างฟิล์มรปูถ่าย ๕๐๐ 
ค. การล้างฟิล์มภาพยนต์ ๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถทุี่
คล้ายคลึง 

 

ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

  



ลําดับที ่ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ๓,๐๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง  

ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๓,๐๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๔,๐๐๐ 

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสง่ดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 

 

ก. การผลิต ๕,๐๐๐ 
ข. การสะสม ๓๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
ก.  การสะสม การขนส่ง ๕๐๐ 
ข. การผลิต การบรรจุ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
ค.  การผลิต การบรรจุ โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 
๑๓. กิจการอ่ืนๆ  
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๕๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต การซอ่มเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
ข.  การซ่อม ๕๐๐ 
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๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
ก.   โดยไม่ใช้เครือ่งจักร ๕๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๓๐๐ 
๑๓.๕ การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรอืเหลือใช้  

ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๑ ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ค. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
ก. พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑ ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
ค. พ้ืนที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้  
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐ 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ๕๐๐ 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๑๓.๙ การก่อสร้าง                                   (คดิอัตราค่าธรรมเนียม ต่อครั้ง)  
ก. การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารช้ันเดียว  
(๑) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน  ๑๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
(๒) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๑๕๐ – ๓๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
(๓) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๓๐๐ – ๕๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
(๔) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๕๐๐ – ๗๕๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 
(๕) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๗๕๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
(๖) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
ข. การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เกินกว่า ๑ ช้ัน  
(๑) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน  ๑๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
(๒) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๑๕๐ – ๓๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 
(๓) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๓๐๐ – ๕๐๐ ตารางเมตร ๖๐๐ 
(๔) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๕๐๐ – ๗๕๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 
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 (๕) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๗๕๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
(๖) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
ค. การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สํานักงาน ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ แมนช่ัน  
บ้านพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า โรงมหรสพ  
ลานสเก็ต หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 

     ๑. อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว จํานวน  ๑ ช้ัน  
              (๑) อาคารช้ันเดียว  จํานวน  ๑ หลัง ๒๐๐ 
              (๒) อาคารช้ันเดียว  จํานวน  ๒ – ๕ คูหา ๕๐๐ 
              (๓) อาคารช้ันเดียว  จํานวน  ๖ – ๑๐ คูหา ๘๐๐ 
              (๔) อาคารช้ันเดียว  จํานวน  ๑๑ – ๒๐ คูหา ๑,๐๐๐ 
              (๕) อาคารช้ันเดียว  จํานวน  ๒๑ – ๕๐ คูหา ๑,๕๐๐ 
              (๖) อาคารช้ันเดียว  จํานวนเกินกว่า ๕๐ คูหาขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

     ๒. อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว เกินกว่า  ๑ ช้ัน  
              (๑) อาคาร  จํานวน  ๑ หลัง ๔๐๐ 
              (๒) อาคาร  จํานวน  ๒ – ๕ คูหา ๘๐๐ 
              (๓) อาคาร  จํานวน  ๖ – ๑๐ คูหา ๑,๕๐๐ 
              (๔) อาคาร  จํานวน  ๑๑ – ๒๐ คูหา ๒,๐๐๐ 
              (๕) อาคาร  จํานวน  ๒๑ – ๕๐ คูหา ๒,๕๐๐ 
              (๖) อาคาร  จํานวนเกินกว่า ๕๐ คูหาขึ้นไป ๓,๐๐๐ 

     ๓. สํานักงาน อพาร์ทเม้นท์ แมนช่ัน  บ้านพักอาศัยรวม คอนโดมิเนียม  
              (๑) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
              (๒) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
              (๓) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน  ๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

     ๔. โรงแรม  
              (๑) ไม่เกิน ๒ ช้ัน  และไม่เกิน  ๕๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
              (๒) ไม่เกิน ๒ ช้ัน  แต่เกินกว่า  ๕๐ ห้องขึ้นไป ๒,๕๐๐ 
              (๓) เกินกว่า ๒ ช้ัน และไม่เกิน  ๑๐๐ ห้อง ๓,๐๐๐ 
              (๔) เกินกว่า ๒ ช้ัน และเกินกว่า  ๑๐๐ ห้องขึ้นไป ๓,๕๐๐ 
          ๕. โรงงานอุตสาหกรรม ๔,๐๐๐ 
          ๖. สถานศึกษา โรงพยาบาล ๔,๐๐๐ 
          ๗. ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ลานสเก็ต โกดังเก็บสินค้า หรืออาคารที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรืออาคารอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้แล้ว 

 

              (๑) พ้ืนที่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 
              (๒) พ้ืนที่เกิน  ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
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               (๓) พ้ืนที่เกิน  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐ 
              (๔) พ้ืนที่เกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๑๓.๑๐ กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐ 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

   ถ้าการให้บรกิารไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ สํานักปลัด เทศบาล
ตําบลหนองนาคํา หมายเลขโทรศัพท ์: ๐๔๓-๒๑๗๑๐๒ หรือเว็บไซต์ http://bankok-nongnakum.go.th  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 

 
๑. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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