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งานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 



- ๑ - 
 

งำนที่ให้บริกำร  กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ  
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
โทรศัพท์: 054425136 ต่อ 15    (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
              ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
๒. รายงานผู้บริหารเพื่อพิจารณาส่ังการภายใน ๗ วัน  ๒. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       
นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ   
๓. ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ    ๓. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และส่ังการ    ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจ้งให้ผู้ยื่น ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      
ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต      จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒    จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า    จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน     จ านวน ๑ ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

ล ำดับที่ ประเภทกำรคำ้ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

 ๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์   
๑ การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 

การเล้ียงม้า  โค  กระบือ 
 ก.  จ านวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 
 ข.  จ านวน  ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเล้ียงสุกร   
  ก.  จ านวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 
  ข.  จ านวน  ต้ังแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ - 
         ค. จ านวน ๒๐๑ ตัวขึ้นไป ๕๐๐ - 
 การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่   

 
ก.   

 ก.  จ านวนต้ังแต่  ๖๐-๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จ านวนต้ังแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 
  ค.  จ านวนต้ังแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 
  ง.  จ านวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 
  จ.  จ านวนต้ังแต่  ๕๐๐๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
 การเล้ียงสัตว์น้ า  กระชังปลา สัตว์เล้ีอยคลาน  บ่อหรือกระชังละ ๑๐๐ - 
 การเล้ียงแมลง กระชัง คอกละ ๕๐ - 

๒ การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานมตัวละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมี

ลักษณะท านองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
๔ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ท่ียังไม่ได้ฟอก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐ - 
๘ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 



 
- 3 - 

 

ล ำดับที่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

๙ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักท่ีมีก าลังต่ ากว่า ๕ แรงม้าลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือล้างครั่ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ าด่ืม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย น้ าบูดู ไต

ปลา  เต้าเจ้ียว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง ยกเว้น
ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
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ล ำดับที่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

๑๘ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนม
เป๊ียะ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตน้ ากล่ัน  น้ าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
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ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
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๓๖ การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องท่ีมีก าลังต้ังแต่  ๕  แรงม้า ขึ้นไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักท่ีมีก าลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง ๑ แรงม้า ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่าง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

๔๐ การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
๔๓ การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๔๔ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงม้า ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๘ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว,นวด,สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 
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๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่างๆ  
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน
ล าดับท่ี  ๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน
ล าดับท่ี ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการใน ล าดับท่ี ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการในล าดับท่ี  ๕๒ 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง  ๑ แรงม้า  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 

๕๐๐ - 

๕๙ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จักรยานยนต์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต์ ๓๐๐ - 
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๖๑ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้   
๖๕ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเล่ือย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การท า

ค้ิว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง  ๑  แรงม้า  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แม่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ - 
  ง.  เครื่องจักรท่ีมีก าลัง ๑ แรงม้า ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม้ ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐ์ส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ - 
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
 ๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อื่นในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 
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๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ ๑๐,๐๐๐ - 
๘๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๘๖ การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  ๕-๑๐  กี่ ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
๙๐ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์ส่ิงทออื่น ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๙๓ การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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 ๑๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   

  ก.  ๑-๓  ตัน ๒๐๐ - 
  ข.  ๓-๕  ตัน ๕๐๐ - 
  ค.  ๕  ตันขึ้นไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๙๙ การเล่ือย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อ
น้ า เป็นต้น 

๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ - 
๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๔ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวท าละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเล่ียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเล่ียม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ - 
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๑๐๙ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับท่ี ๕๘   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ ๕๐๐ - 
  ข.  พ่นส่ิงของอื่นนอกจากรถยนต์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชัน ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตน้ าแข็งแห้ง ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะน าโรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอื่น ๆ    

๑๒๒ การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อืน่ ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
   ก.  เครื่องจักรมีก าลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีก าลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรมีก าลัง ๑ แรงม้า ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 
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๑๒๖ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  -  พื้นท่ีใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  -  พื้นท่ีใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 
  -  พื้นท่ีใช้วางวัตถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  -  พื้นท่ีใช้วางวัตถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวา  ขึ้นไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานขึ้นไป ๕๐๐ - 

 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ โทรศัพท์ : 054425136  
หรือเว็บไซต์ http://dongsuwan.go.th/  
 

 


