
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : กจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยาสํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิ0มเตมิจนถงึ(ฉบับที0 ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ความ
วา่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพื0อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดเ้ทา่ที0ไม่
ขดัหรแืยง้แตก่ฎหมาย เพื0อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามอํานาจหนา้ที0ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืเมื0อมกีฎหมายบญัญัตใิห ้
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลออกขอ้บัญญัตหิรอืใหม้อํีานาจออกขอ้บัญญัต ิในการนี;จะกําหนดคา่ธรรมเนยีมที0จะเรยีกเก็บหรอื
กําหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แตม่ใิหกํ้าหนดโทษปรับเกนิหนึ0งพันบาท เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอื0น 
 
ประกอบพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ความวา่เพื0อประโยชนใ์นการกํากบัดแูลการประกอบกจิการที0
ประกาศตามมาตรา ๓๑ ใหร้าชการสว่นทอ้งถิ0นมอํีานาจออกขอ้กําหนดของทอ้งถิ0น 
 
โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื0อนไข ดงันี; 
 
 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประชาสมัพันธ ์กําหนดระยะเวลาการขอใบอนุญาต ขั ;นตอน วธิกีาร และอัตราคา่ธรรมเนยีม
ใบอนุญาต 
 แจง้ใหผู้ป้ระกอบกจิการที0เป็นอันตรายตอ่สขุภาพเพื0อยื0นคําขอรับใบอนุญาต(แบบ กอ.๑) 
 ผูป้ระกอบกจิการที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ตอ้งมารับใบอนุญาต พรอ้มชาํระคา่ธรรม ภายใน ๙๐ วนั นับแตไ่ดรั้บหนังสอื
แจง้จากเจา้พนักงานทอ้งถิ0น 
 ผูป้ระกอบกจิการที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ผูป้ระสงคต์อ่ใบอนุญาตฯ จะตอ้งยื0นแบบคําขอตอ่ใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงาน
ทอ้งถิ0น (แบบ กอ.๓) กอ่นใบอนุญาตสิ;นอาย ุหากมชิาํระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตสิ;นอายุ จะตอ้งชาํระคา่ปรับเพิ0มขึ;นอกีรอ้ย
ละ ๒๐ ของจํานวนคา่ธรรมเนยีมที0คา้งชาํระ 
 กรณีใบอนุญาตสญูหาย ถกูทําลาย หรอืชาํรุด ใหย้ื0นใบแทนใบอนุญาต ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ0น ภายใน ๑๕ วนั นับแต่
ทราบเหต ุ
 หากผูป้ระกอบกจิการที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ยกเลกิกจิการ ใหย้ื0นคํารอ้งบอกเลกิกจิการตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ0น 
(แบบ กอ.๔) 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
ที0ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย 
221 หมูท่ี0 1 ตําบลจําป่าหวาย  
อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท/์โทรสาร : 0 5445 3081 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที0ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที0ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบกจิการฯ ยื0นแบบคําขอรับใบอนุญาต (แบบ กอ.๑) 
กอ่นดําเนนิกจิการ 
เจา้พนักงานทอ้งถิ0นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายตรวจสอบพจิารณา
ออกใบอนุญาต  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมพรอ้มรับใบอนุญาต
(แบบ กอ.๒) ภายใน ๙๐ วนั นับแตไ่ดรั้บหนังสอืแจง้อนุญาต 
จากเจา้พนักงานทอ้งถิ0น 
(หมายเหต:ุ -) 

90 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
3) การพจิารณา 

การขอตอ่ใบอนุญาต ตอ้งยื0นคําขอตอ่ใบอนุญาต (แบบ กอ.๓) 
กอ่นใบอนุญาตเดมิสิ;นอายุ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
4) การพจิารณา 

การยกเลกิกจิการ ใหย้ื0นแบบคําขอยกเลกิกจิการ(แบบ กอ.๔) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

ใบมอบอํานาจใหผู้อ้ ื�นทําการแทน หรอืสญัญาเชา่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การเลี2ยงมา้ โค กระบอื แพะ แกะ 10 ตวั 
(หมายเหต:ุ (เกนิ 10 ตวั แตไ่มเ่กนิ 50 ตวั   300 บาท, 
เกนิ 50 ตวัขึ;นไป   500 บาท)) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

2) การเลี2ยงสตัวเ์พื�อรดีเอานํ2านม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

3) การประกอบกจิการเลี2ยงสตัว ์หรอืธุรกจิอื�นใดอนัมลีกัษณะทํานอง
เดยีวกนัเพื�อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรอืประโยชนข์องกจิการน ั2น ท ั2งนี2 
จะมกีารเรยีกเก็บค่าดูหรอืค่าบรกิารไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม
หรอืไมก็่ตาม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

4) การฆ่าสตัว ์ยกเวน้ในสถานที�จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาดและการฆา่เพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

5) การฟอกหนงัสตัว ์ขนสตัว ์การสะสมหนงัสตัว ์ขนสตัวท์ ี�ยงัมไิด้
ฟอก 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

6) การสะสมเขาสตัว ์กระดกูสตัวท์ ี�ยงัมไิดแ้ปรรูป 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

7) การเคี�ยวหนงัสตัว ์เอ็นสตัว ์ไขสตัว ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

8) การตม้ การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลอืกปู เปลอืกกุง้ ยกเวน้ใน
สถานที�จําหนา่ยอาหาร การเรข่าย และการขายในตลาด 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

9) การประดษิฐเ์ครื�องใชห้รอืผลติภณัฑอ์ื�น ๆ จากเปลอืกหอย กระดูก
สตัว ์เขาสตัว ์หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรอืสว่นอื�น ๆ ของสตัว ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

10) การผลติ การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจ ุการสะสม หรอื
การกระทําอื�นใดตอ่สตัวห์รอืพชืเพื�อเป็นอาหารสตัว ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

11) การสะสมหรอืการลา้งคร ั�ง 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

12) การผลติเนย เนยเทยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

13) การผลิตกะปิ นํ 2าพริกแกง นํ2าพริกเผา นํ2าปลา นํ2าบูดู ไตปลา 
เตา้เจี2ยว ซอี ิ2ว หอยดอง หรอืซอสปรุงรสอื�น ๆ ยกเวน้การผลติเพื�อ
บรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

14) การผลติ การหมกั การสะสมปลารา้ ปลาเจา่ กุง้เจา่ยกเวน้การผลติ
เพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

15) การตากเนื2อสตัว ์การผลติเนื2อสตัวเ์ค็ม การเคี�ยวมนักุง้ ยกเวน้การ
ผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

16) การนึ�ง การตม้ การเคี�ยว การตาก หรอืวธิอี ื�นใดในการผลติอาหาร
จากสตัว ์พชื ยกเวน้ในสถานที�จําหนา่ยอาหาร การเรข่าย การขาย
ในตลาดและการผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

17) การเคี�ยวนํ2ามนัหมู การผลติกนุเชยีง หมูยอ ไสก้รอก หมูต ั2ง ยกเวน้
ในสถานที�จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

18) การผลติเสน้หมี� ขนมจนี กว๋ยเตีAยว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เสน้ เกี2ยมอีA 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

19) การผลติแบะแซ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

20) การผลติอาหารบรรจกุระป๋อง ขวด หรอืภาชนะอื�นใด 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

21) การประกอบกจิการการทําขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัทรอ์บั ขนม
เปีC ยะ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

22) การแกะ การล้างสตัวนํ์ 2า ที�ไม่ใช่ส่วนหนึ�งของกจิการห้องเย็น 
ยกเวน้การผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

23) การผลตินํ2าอดัลม นํ2าหวาน นํ2าโซดา นํ2าถ ั�วเหลอืง เครื�องดื�มชนดิ
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรอืภาชนะอื�นใด ยกเวน้การผลติเพื�อ
บรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

24) การผลติ การแบง่บรรจนํุ2าตาล 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

25) การผลติผลติภณัฑจ์ากนํ2านมววั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

26) การผลติ การแบง่บรรจเุอทลิแอลกอฮอล ์สรุา เบยีร ์นํ 2าสม้สายชู 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

27) การค ั�วกาแฟ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

28) การผลติลกูชิ2นดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

29) การผลติผงชูรศ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

30) การผลตินํ2ากล ั�น นํ 2าบรโิภค 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

31) การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรอืพชือยา่งอื�น ยกเวน้การ
ผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

32) การผลติ การบรรจใุบชาแหง้ ชาผงหรอืเครื�องดื�มชนดิผงอื�น ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

33) การผลติไอศกรมี ยกเวน้การผลติเพื�อบรโิภคในครวัเรอืน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

34) การผลติบะหมี� มกักะโรน ีหรอืผลติภณัฑอ์ื�น ๆ ที�คลา้นคลงึกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

35) การประกอบกจิการหอ้งเย็น แชแ่ข็งอาหาร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

36) การผลตินํ2าแข็ง ยกเวน้การผลติเพื�อใชใ้นสถานที�จําหน่ายอาหาร 
และเพื�อการบรโิภคในครวัเรอืน 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
37) การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื�องจกัรที�มกํีาลงัต ั2งแต ่5 แรงมา้

ข ึ2นไป 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

38) การผลติ การโม ่การบด การผสม การบรรจยุาดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

39) การ ผ ลิต  การบ ร ร จุยาสีฟัน  แช ม พู  ผ้า เ ย็น  กร ะ ดาษ เ ย็น 
เครื�องสําอางตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

40) การผลติสําล ีผลติภณัฑจ์ากสําล ี
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

41) การผลติผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มสําเร็จรูป 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

42) การผลติสบู ่ผงซกัฟอก ผลติภณัฑชํ์าระลา้งตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

43) การอดั การสกดัเอานํ2ามนัจากพชื 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

44) การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดบิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

45) การผลติแป้งมนัสําปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอื�น ๆ ในทํานอง
เดยีวกนัดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

46) การสขีา้วดว้ยเครื�องจกัรไมเ่กนิ 10 แรงมา้ 
(หมายเหต:ุ (เกนิ 10 แรงมา้ แตไ่มเ่กนิ 15 แรงมา้ 500 บาท, 
เกนิ 15 แรงมา้ แตไ่มเ่กนิ 20 แรงมา้ 1,000 บาท, 
เกนิ 20 แรงมา้ 2,000 บาท)) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

47) การผลติยาสบู 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

48) การขดั การกระเทาะ การบดเมล็ดพชื การนวดขา้วดว้ยเครื�องจกัร ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

49) การผลติ การสะสมปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

50) การผลติใยมะพรา้วหรอืวสัดคุลา้ยคลงึกนัดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

51) การตาก การสะสมหรอืการขนถา่ยมนัสําปะหลงั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

52) การผลติโลหะเป็นภาชนะ เครื�องมือ เครื�องจกัร อุปกรณ์หรือ
เครื�องใชต้า่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

53) การหลอม การหลอ่ การถลุง แรห่รอืโลหะทุกชนดิยกเวน้กจิการใน คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(52) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
 

54) การกลงึ การเจาะ การเชื�อม การต ีการตดั การประสาน การรดี 
การอดัโลหะดว้ยเครื�องจกัรหรอืกา๊ซไฟฟ้า ยกเวน้กจิการใน (52) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

55) การเคลอืบ การชุบโลหะดว้ยตะก ั�ว สงักะส ีดบีุก โครเมยีม นกิเกลิ
หรอืโลหะอื�นใด ยกเวน้กจิการใน (52) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

56) การขดั การลา้งโลหะดว้ยเครื�องจกัร สารเคม ีหรอืวธิอี ื�นใด ยกเวน้
กจิการใน (52) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
 
 

57) การทําเหมอืงแร ่การสะสม การแยก การคดัเลอืกหรอืการลา้งแร ่
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
 
 

58) การตอ่ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพน่ส ีการพ่นสารกนั
สนมิยานยนต ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

59) การต ั2งศูนยถ์่วงลอ้ การซ่อม การปรบัแต่ง ระบบปรบัอากาศหรอื
อุปกรณท์ี�เป็นสว่นประกอบของยานยนตเ์ครื�องจกัรหรอืเครื�องกล 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

60) การประกอบธุรกจิเกี�ยวกบัยานยนต ์เครื�องจกัรหรอืเครื�องกล ซึ�งมี
ไวบ้รกิาร หรอืจําหนา่ยและในการประกอบธุรกจิน ั2น มกีารซ่อมหรอื
ปรบัปรุงยานยนต ์เครื�องจกัรหรอืเครื�องกลดงักลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

61) การลา้ง การอดัฉดีรถยานยนต ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

62) การผลติ การซอ่ม การอดัแบตเตอรี� 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

63) การปะ การเชื�อมยาน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

64) การอดัผา้เบรก ผา้ครชั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

65) การผลติไมข้ดีไฟ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

66) การเลื�อย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขุดรอ่ง การทําคิ2ว 
หรอืการตดัไมด้ว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

67) การประดษิฐไ์ม ้หวาย เป็นสิ�งของดว้ยเครื�องจกัร หรอืการพน่ การ
ทาสารเคลอืบเงาส ีหรอืการแต่งสําเร็จรูปผลติภณัฑจ์ากไมห้รอื
หวาย 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

68) การอบไม ้
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

69) การผลติธูป ดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 
70) การประดษิฐส์ ิ�งของเครื�องใช ้เครื�องเขยีนดว้ยกระดาษ 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

71) การผลติกระดาษตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

72) การเผาถา่น หรอืการสะสมถา่น 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

73) การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

74) การประกอบกจิการสถานที�อาบนํ2า อบไอนํ2า อบสมุนไพร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

75) การประกอบกจิการโรงแรมกรอืกจิการอื�นในทํานองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

76) การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หรอืกจิการ
อื�นในทํานองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

77) การประกอบกจิการโรงมหรสพ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

78) การจดัใหม้กีารแสดงดนตร ีเตน้รํา รําวง รองแงง่ ดสิโกเ้ทค คารา
โอเกะ หรอืการแสดงอื�น ๆ ในทํานองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

79) การประกอบกจิการสระวา่ยนํ2า หรอืกจิการอื�น ๆ ในทํานองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

80) การจดัใหม้กีารเลน่สเกต โดยมแีสงหรอืเสยีงประกอบหรอืการเลน่
อื�น ๆ ในทํานองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

81) การประกอบกจิการเสรมิสวยหรอืแตง่ผม เวน้แตก่จิการอยูใ่นบงัคบั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

82) การประกอบกจิการใหบ้รกิารควบคุมนํ2าหนกั โดยวธิกีารควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที�ม ีวตัถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธ ีอ ื�นใด เว ้นแต่การให้บร ิการดงักล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

83) การประกอบกจิการสวนสนุก ตูเ้กม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

84) การประกอบกจิการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์การสาธารณสุข 
วทิยาศาสตร ์หรอืส ิ�งแวดลอ้ม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

85) การประกอบกจิการสนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

86) การปั�นดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้ดว้ยเครื�องจกัร หรอืการทอผา้
ดว้ยกี�กระตกุต ั2งแต ่5 กี�ข ึ2นไป 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

87) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรอืนุน่ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

88) การปั�นฝ้าย หรอืนุน่ดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

89) การทอเสื�อ กระสอบ พรม หรอืสิ�งทออื�น ๆ ดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

90) การเย็บผา้ดว้ยเครื�องจกัรต ั2งแต ่5 เครื�องขึ2นไป 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

91) การพมิพผ์า้ หรอืการพมิพบ์นสิ�งทออื�น 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

92) การซกั การอบ การรดี การอดักลบีผา้ดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

93) การยอ้ม การกดัสผีา้หรอืส ิ�งทออื�น ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

94) การผลติภาชนะดนิเผาหรอืผลติภณัฑด์นิเผา 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

95) การระเบดิ การโม ่การบดหนิดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

96) การผลติเครื�องใชด้ว้ยซเีมนต ์หรอืวตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

97) การสะสม การผสมซเีมนต ์หนิ ทราย หรอืวตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
 
 

98) การเจยีระไนเพชร พลอย หนิ ทราย หรอืวตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
 
 

99) การเลื�อย การตดั หรอืการประดษิฐห์นิเป็นสิ�งของตา่ง ๆ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

100) การผลติชอลก์ ปูนปาสเตอร ์ปูนขาว ดนิสอพอง หรอืการเผาหนิปูน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

101) การผลติภณัฑต์่าง ๆ ที�มแีร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม 
เช่น ผา้เบรก ผา้ครชั กระเบื2องมุงหลงัคา กระเบื2องยาง ฝ้า เพดาน  
ทอ่นํ2า เป็นตน้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

102) การผลติกระจก หรอืผลติภณัฑแ์กว้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 
103) การผลติกระดาษทราย 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

104) การผลติใยแกว้หรอืผลติภณัฑจ์ากใยแกว้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

105) การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ดา่ง สารออกซไิดส ์
หรอืสารตวัทําละลาย 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

106) การผลติ การบรรจ ุการสะสม การขนสง่กา๊ซ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

107) การผลติ การกล ั�น การสะสม การขนส่งนํ2ามนัปิโตรเลยีมหรือ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมตา่ง ๆ ไมเ่กนิ 500 ลติร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ (เกนิ 500 ลติร ฉบบัละ 1000 บาท)) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

108) การผลติ การสะสม การขนสง่ถา่นหนิ ถา่นโคก้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

109) การพน่ส ียกเวน้กจิการใน (58) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

110) การประดิษฐส์ ิ�งของเครื�องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลท ์หรอืวตัถทุ ี�คลา้ยคลงึกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

111) การโม ่การบดชนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

112) การผลติส ีหรอืนํ2ามนัผสมส ี
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

113) การผลติ ลา้งฟิลม์รูปถา่ยหรอืฟิลม์ภาพยนต ์
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

114) การเคลอืบ การชุบ วตัถดุว้ยพลาสตกิ เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลทห์รอื
วตัถทุ ี�คลา้ยกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

115) การผลติ การบรรจสุารเคมดีบัเพลงิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

116) การผลตินํ2าแข็งแหง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

117) การผลติ การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลงิหรอืสารเคมีอนัเป็น
สว่นประกอบในผลติดอกไมเ้พลงิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

118) การผลติแซลแล็คหรอืสารเคลอืบ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

119) การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจดัศตัรูพชื หรอื
พาหะนําโรค 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
120) การผลติ การบรรจ ุการสะสมกาว 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

121) การพมิพห์นงัสอืหรอืส ิ�งพมิพอ์ื�นที�มลีกัษณะเดยีวกนัดว้ยเครื�องจกัร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

122) การผลติ การซ่อมเครื�องอเิล็กทรอนกิส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์อุปกรณไ์ฟฟ้า 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

123) การผลติเทยีน เทยีนไขหรอืวสัดทุี�คลา้ยกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

124) การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีวหรอืการถา่ยเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

125) การสะสมวตัถหุรอืส ิ�งของที�ชํารุด ใชแ้ลว้หรอืเหลอืใช ้
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

126) การประกอบกจิการโกดงัสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

127) การลา้งขวด ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ี�ใชแ้ลว้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 
 

128) การพมํิา◌ส์ลีงบนวตัถทุี�มใิชส่ ิ�งทอ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย โทรศพัท/์โทรสาร ๐๕๔ ๔๕๓-๐๘๑  เว๊ปไซต ์www.Jampawai.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที0 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที0 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบคําขอรับใบอนุญาต (2) 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ใบประกอบกจิการที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบคําขอตอ่ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 


