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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานปลดั องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550  1.

 2.กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพพ.ศ. 2545 

3. ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เร่ือง ควบคมุกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2549 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ 20/05/2558 13:40  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ ที่ทําการองค์การบริการส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลัด) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

1) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
   ผู้ ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ 

(ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินนัน้) 

จะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายในวันก่อนใบอนุญาตสิน้อาย ุ

(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไป

ได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนคําขอต่ออายุ

ใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ ทัง้นีห้ากมาย่ืน

ขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่ม่ชําระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครัง้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 63  แห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย  และโดยความเห็นชอบ

ของผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดนครศ รีธรรมราช   เ ร่ื อ ง  ควบคุม กิจการ ท่ี เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ .ศ .  2549  

โดยกําหนดให้กิจการประเภทตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพท่ีต้องมีการควบคมุในเขตตําบลนาทราย  ดงันี ้

 ข้อ  4  ให้กิจการประเภทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพท่ีต้องมีการควบคมุในเขตตําบลนาทราย 

  กิจการท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์ 

(1) การเลีย้งสตัว์บก  สตัว์ปีก  สตัว์นํา้  สตัว์เลือ้ยคลาน  หรือแมลง 

(2) การเลีย้งสตัว์เพ่ือรีดเอานํา้นม 

(3) การประกอบกิจการการเลีย้งสตัว์  รวบรวมสตัว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนัเพ่ือให้

ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนัน้  ทัง้นี ้ จะมีการเรียกเก็บคา่ดหูรือคา่บริการไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม

หรือไมก็่ตาม 

กิจการท่ีเก่ียวกบัสตัว์และผลติสตัว์  การฆา่สตัว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย

ในตลาด  และการฆา่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(4) การฆา่สตัว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  การฆา่เพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

(5) การฟอกหนงัสตัว์  ขนสตัว์  การสะสมหนงัสตัว์ ขนสตัว์ท่ียงัไมไ่ด้ฟอก 

(6) การสะสมเขาสตัว์  กระดกูสตัว์ท่ียงัไมไ่ด้แปรรูป 

(7) การเค่ียวหนงัสตัว์  เอ็นสตัว์  ไขสตัว์ 
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(8) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่

ขาย  และการขายในตลาด 

(9) การผลติเคร่ืองใช้หรือผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ   จากเปลือกหอย   กระดกูสตัว์  เขาสตัว์  หนงัสตัว์  ขนสตัว์  

หรือสว่นอ่ืน ๆ ของสตัว์ 

(10)    การผลติ  การโม ่ การป่น  การลด  การผสม  การบรรจ ุ การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอ่

สตัว์หรือพืช  หรือสว่นใดของสตัว์หือพืชเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ 

(11)   การสะสมหรือล้างคลัง่ 

กิจการท่ีเก่ียวกบัอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํา้ด่ืม 

(12)   การผลติเนย  เนยเทียม 

(13)   การผลติกะปิ  นํา้พริกแกง   นํา้พริกเผา   นํา้ปลา   นํา้เคย  นํา้บดู ู ไตปลา  เต้าเจีย้ว  ซีอิว้  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(14)   การผลติ  การหมกั  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(15)   การตากเนือ้สตัว์  การผลติเนือ้สตัว์เคม็  การเค่ียวมนักุ้ง  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

(16)   การนึง่  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหารจากสตัว์  พืช  ยกเว้นใน

สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(17)   การเค่ียวนํา้มนัหม ู การผลติกนุเชียง  หมยูอ  ไส้กรอก  หมตูัง้  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่าย

อาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(18)   การผลติเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก๋ียมอ๋ี 

(19)   การผลติแบะแซ 

(20)   การผลติอาหารบรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(21)   การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ 

(22)   การแกะ  การล้างสตัว์นํา้  ท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของกิจการห้องเยน็   ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

(23)    การผลตินํา้อดัลม  นํา้หวาน  นํา้โซดา  นํา้ถัว่เหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดตา่ง ๆ บรรจกุระป๋อง  ขวด  

หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(24)    การผลติ  การแบง่บรรจนํุา้ตาล  

(25)    การผลติผลติภณัฑ์จากนํา้นมววั 

(26)    การผลติ  การแบง่บรรจเุอทิลแอลกอฮอล์  สรุา  เบียร์  นํา้ส้มสายช ู

(27)    การคัว่กาแฟ 

(28)    การผลติลกูชิน้ด้วยเคร่ืองจกัร 
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(29)    การผลติผงชรูส 

(30)    การผลตินํา้กลัน่  นํา้บริโภค 

(31)    การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม้  หรือพืชอยา่งอ่ืน  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

(32)    การผลติ  การบรรจใุบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 

(33)    การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(34)    การผลติบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 

(35)    การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เยน็อาหาร 

(36)    การผลตินํา้แข็งยกเว้นการผลติเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคใน

ครัวเรือน 

(37)    การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองท่ีมีตัง้แต ่ 5  แรงม้า ขึน้ไป 

กิจการท่ีเก่ียวกบัยา  เวชภณัฑ์  อปุกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลติภณัฑ์ชําระล้าง 

(38)    การผลติ  การโม ่ การบด  การผสม  การบรรจยุาด้วยเคร่ืองจกัร 

ก. เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 

 ข.เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 

 เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา ค.

(39)    การผลติ  การบรรจยุาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางตา่ง ๆ 

(40)    การผลติสําลี  ผลติภณัฑ์จากสําลี 

(41)    การผลติผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามยั  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

(42)    การผลติสบู ่ ผงซกัฟอก  ผลติภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ 

กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 

(43)   การอดั  การสกดัเอานํา้มนัจากพืช 

(44) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 

(45)    การผลติแป้งมนัสําปะหลงั  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร 

(46)    การสีข้าวด้วยเคร่ืองจกัร 

(47)    การผลติยาสบู 

(48)    การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจกัร 

(49)    การผลติ  การสะสมปุ๋ ย 

(50)    การผลติใยมะพร้าวหรือวตัถคุล้ายคลงึด้วยเคร่ืองจกัร 

(51)    การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสําปะหลงั 

    กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะหรือแร่ 
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(52)    การผลติโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

(53)    การหลอม   การหลอ่   การถลงุแร่หรือโลหะทกุชนิด   ยกเว้นกิจการใน (1) 

(54) การกลงึ  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การอดัโลหะด้วยเคร่ืองจกัร

หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน ( 52) 

(55) การเคลือบ  การชบุโลหะด้วยตะกัว่  สงักะสี  ดีบกุ  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการ

ใน (52)  

(56)  การขดั  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (52) 

(57) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการล้างแร่ 

กิจการเก่ียวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล 

(58) การตอ่  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี  การพน่สารกนัสนิมยานยนต์ 

(59) การตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ  การซอ่ม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ  หรืออปุกรณ์ท่ีเป็นสว่นประกอบของ

ยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล 

(60) การประกอบธรุกิจเก่ียวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล  ซึง่มีไว้บริการหรือจําหนา่ย  และ

ในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซอ่มหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักลา่วด้วย 

(61) การล้าง  การอดัฉีดรถยนต์ 

(62) การผลติ  การซอ่ม  การอดัแบตเตอร่ี 

(63) การปะ  การเช่ือมยาง 

(64) การอดัผ้าเบรก  ผ้าครัช 

กิจการท่ีเก่ียวกบัไม้ 

(65) การผลติไม้ขีดไฟ 

(66) การเล่ือย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขดุร่อง  การทําคิว้  หรือการตดัไม้ด้วย

เคร่ืองจกัร 

(67) การประดษิฐ์ไม้หวาย  เป็นสิง่ของด้วยเคร่ืองจกัร  หรือการพน่  การทาสาร  เคลือบเงาสีหรือการ

แตง่สําเร็จผลติภณัฑ์จากไม้  หรือหวาย 

(68) การอบไม้ 

(69) การผลติธูปด้วยเคร่ืองจกัร 
(70) การประดษิฐ์สิง่ของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

(71) การผลติกระดาษตา่ง ๆ 

(72) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

(73) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

(74) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํา้  อบไอนํา้  อบสมนุไพร 
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(75) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 

(76) การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชดุให้เช่า  ห้องแบง่เช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 

(77) การประกอบกิจการมหรสพ 

(78) การจดัให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดสิโก้เทค  คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนใน

ทํานองเดียวกนั 

(79) การประกอบกิจการสระวา่ยนํา้  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั  

(80)  การจดัให้มีการเลน่สเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลน่อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั 

(81) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตง่ผม  เว้นแตกิ่จการท่ีอยูใ่นบงัคบัตามกฎหมาย  วา่ด้วยการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(82) การประกอบกิจการให้บริการควบคมุนํา้หนกั  โดยวิธีการควบคมุทางโภชนาการให้อาหารท่ีมี

วตัถปุระสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแตก่ารให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วย

สถานพยาบาล 

(83) การประกอบกิจการสวนสนกุ  ตู้ เกม 

(84) การประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์  การสาธารณสขุ  วทิยาศาสตร์หรือสิง่แวดล้อม 

(85) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

กิจการท่ีเก่ียวกบัสิง่ทอ 

(86) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตกุตัง้แต ่ 5  ก่ีขึน้ไป 

(87) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 

(88) การป่ันฝ้าย  หรือนุน่ด้วยเคร่ืองจกัร 

(89) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจกัร 

(90) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัรตัง้แต ่ 5  เคร่ืองขึน้ไป 

(91) การพิมพ์ผ้า  หรือการพมิพ์สิง่ทออ่ืน ๆ 

(92) การซกั  การอบ  การรีด  การอดักลีบผ้าด้วยเคร่ืองจกัร 

(93) การย้อม  การกดัสีผ้า  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ 

กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(94) การผลติภาชนะดนิเผา  หรือผลติภณัฑ์ดนิเผา 

(95) การระเบดิ  การโม ่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจกัร 

(96) การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 
(97) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(98) การเจียระไนเพชร   พลอย  หิน  กระจก  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(99) การเล่ือย  การตดั  หรือการประดษิฐ์หินเป็นสิง่ของตา่ง ๆ 
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(100) การผลติชอล์ค  ปนูพลาสเตอร์  ปนูขาว  ดนิสอพอง  หรือการเผาหินปนู 

(101) การผลติผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นสว่นประกอบหรือสว่นผสม  เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าครัช  

กระเบือ้งมงุหลงัคา  กระเบือ้งยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อนํา้  เป็นต้น 

(102) การผลติกระจก  หรือผลติภณัฑ์แก้ว 

(103) การผลติกระดาษทราย 

(104) การผลติใยแก้วหรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว 

กิจการท่ีเก่ียวกบัปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

(105) การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่กรด  ดา่ง  สารออกซไิดส์  หรือสารตวัทําละลาย 

(106) การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่ก๊าซ  หรือแก๊ส 

(107) การผลติ  การกลัน่  การสะสม  การขนสง่นํา้มนัปิโตรเล่ียมหรือผลติภณัฑ์ปิโตรเล่ียมตา่ง ๆ 

(108) การผลติ  การสะสม  การขนสง่ถ่านหิน  ถ่านโค้ก 

(109) การพน่สี  ยกเว้นกิจการใน(58) 

(110) การประดษิฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยยาง   ยางเทียม   พลาสตกิ   เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุ

คล้ายคลงึ 

(111) การโม ่ การบดชนั 

(112) การผลติสี  หรือนํา้มนัผสมสี 

(113) การผลติ  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

(114) การเคลือบ  การชบุ  วตัถดุ้วยพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(115) การผลติพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(116) การผลติ  การบรรจสุารเคมีดบัเพลงิ 

(117) การผลตินํา้แข็งแห้ง 
(118) การผลติ  การสะสม  การขนสง่ดอกไม้เพลงิ  หรือสารเคมีอนัเป็นสว่นประกอบในการผลติดอกไม้

เพลงิ 

(119) การผลติแชลแลค็  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

(120) การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่สารกําจดัศตัรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

(121) การผลติ  การบรรจ ุ การสะสมกาว 

กิจการอ่ืน ๆ 

(122) การพิมพ์หนงัสือหรือสิง่พมิพ์อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร 

(123) การผลติ   การซอ่มเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์   เคร่ืองไฟฟ้า   อปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์  อปุกรณ์ไฟฟ้า 

(124) การผลติเทียน  เทียนไข  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

(125) การพิมพ์แบบ  พมิพ์เขียว  หรือการถ่ายเกสาร 
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(126) การสะสมวตัถหุรือสิง่ของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือท่ีเหลือใช้ 

(127) การประกอบกิจการโกดงัสนิค้า 

(128) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว 

(129) การพิมพ์สีลงบนวตัถท่ีุไมใ่ช่สิง่ทอ 

(130) การก่อสร้าง 
ข้อ  5  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสบิวนั  นบัแตว่นัท่ีข้อบญัญตันีิมี้ผลบงัคบัใช้  ห้ามมิให้บคุคลใดประกอบกิจกาตาม

ประเภทท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4 ในลกัษณะท่ีเป็นการค้า  เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 ข้อ  6  ผู้ประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4 ทัง้ท่ีเป็นการค้าและไมเ่ป็นการค้า  จะต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์อนัเก่ียวด้วยสขุลกัษณะและมาตรการป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1) สถานท่ีประกอบกิจการจะต้องตัง้อยู่ในทําเลท่ีจะทํารางระบายนํา้โสโครกไปสู่ทางระบายนํา้

สาธารณะ  หรือระบบบําบดันํา้เสียได้โดยสะดวก  และการระบายนํา้โสโครกจะต้องไม่ทําให้เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้อาศยั

บริเวณใกล้เคียง 

(2) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าควรจะต้องมีบ่อนํา้พักนํา้โสโครกหรือบ่อดักไขมัน  เคร่ือง

ป้องกันกลิ่น  เสียง  ความสะเทือน  ฝุ่ นละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือสิ่งใดอนัอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง     

ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือ

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

(3) ต้องจดัให้มีท่ีรองรับขยะมลูฝอย  และสิง่เปรอะเปือ้นท่ีถกูสขุลกัษณะให้เพียงพอ 

(4) ต้องจดัให้มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและต้องจดัสถานท่ีให้สะอาดมิให้สกปรกรก

รุงรัง  อนัอาจจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์นําโรค 

(5) จะต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามท่ีขออนุญาตและตามกําหนดวันและเวลาท่ีขอ

อนญุาต 

(6) ถ้ามีความประสงค์จะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  เพิ่มเติมสถานท่ีประกอบกิจการจะต้องได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินก่อน 

(7) จะต้องปฏิบตัิการทุกอย่างเพ่ือให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  

เจ้าพนกังานสาธารณสขุ  หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

 ข้อ  7  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ 4 จะต้องย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบ

ประกาศท่ีกําหนด 

 ข้อ  8  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ 4 จะต้องนําสําเนาหลกัฐาน  ดงัต่อไปนีแ้สดงต่อเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

(1)   บตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

(2)   สําเนาทะเบียนบ้าน 
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(3) หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช้ประกอบกิจการในกรณีท่ีมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ

ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช้ประกอบการ  จะต้องมีหนงัสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือท่ีดินให้ประกอบกิจการ

ตามท่ีขอรับใบอนญุาตได้ 

 ข้อ  9  เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะดําเนินการออกใบอนญุาต  หรือมีหนงัสือ  แจ้งคําสัง่ไม่อนญุาต  พร้อมด้วยเหตผุล  

ให้ผู้ ขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการค้า  ตามข้อ 5 ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีได้รับคําขอตามข้อ 7 และ

หลกัฐานตามข้อ 8 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งสามารถ

ขยายเวลาออกไปได้อีกสองครัง้  ครัง้ละไม่เกินสิบห้าวนัโดยจะมีหนงัสือแจ้งขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแต่ละครัง้ให้ผู้ขอ

อนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ 

 ข้อ  10  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการค้านัน้

ตอ่ไป  จะต้องย่ืนคําขอตอ่ใบอนญุาตตามแบบท่ีประกาศกําหนดภายในกําหนดสามสบิวนัก่อนสิน้อายใุบอนญุาต 

 ข้อ  11  ผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อ  9  และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 10 จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ

ออกใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในข้อบญัญตัินี ้ ในวนัท่ีมารับใบอนญุาต  หรือในวนัท่ีมาย่ืน

คําขอตอ่ใบอนญุาตแล้วแตก่รณีนี ้

 ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละย่ีสบิของจํานวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างชําระ  เว้นแตจ่ะได้บอกเลกิการดําเนินการก่อนถึงกําหนดการเสียคา่ธรรมเนียม

ตามข้อบญัญตันีิ ้

 ข้อ  12  ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาประกอบกิจการ 

 ข้อ  14  ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการค้าใด  ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถกูต้องตามข้อบญัญตัินี ้ หรือตามบท

แห่งพระราชบญัญัติ  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้แก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถกูต้องได้  แลถ้าผู้ ได้รับคําสัง่ไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้

เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตในเวลาท่ีเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กินสบิห้าวนั 

 ในกรณีท่ีผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไป  และมีเหตุท่ี

จะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก  หรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่าได้กระทําความผิดตามข้อบญัญตัินี ้หรือการไม่ปฏิบตัิ

หรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินสัง่เพิกถอน

ใบอนญุาต 

 ข้อ  15  ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอใบอนญุาตสําหรับประกอบกิจการค้าท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตอีกไม่ได้  

จนกวา่จะพ้นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 

 ข้อ  16  ผู้ประกอบการค้ารายใดไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนข้อบญัญัตินีต้้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่ง

พระราชบญัญตักิารสาธรณสขุ  พ.ศ. 2535 
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 ข้อ  17  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทรายเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัินี ้ และให้มีอํานาจ

ออกประกาศ  คําสัง่ระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลนาทรายให้ใช้บงัคบัได้ 

 
   2. เงื่อนไขในการยื่นคาํขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

    (2) สําเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

  หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพพร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที สํานกังานปลดั (1. 
 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

จนท. แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคําขอให้

แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

สํานกังานปลดั (1. 1 ชัว่โมง 

 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. หากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิม่เตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

3) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั สํานกังานปลดั (1. 
 

ระยะเวลา

ให้บริการสว่นงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้องและ

ครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) - 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

 2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพแก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง

สทิธิในการอทุธรณ์ 

 
 

8 วนั สํานกังานปลดั (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

1 วนั สํานกังานปลดั (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  ที่ หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสาร

สทิธ์ิหรือสญัญา

เช่าหรือสทิธิอ่ืน

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์สถานท่ี

ท่ีใช้ประกอบ

กิจการในแตล่ะ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

2) หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

3) สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเชน่

ใบอนญุาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคารพ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดนิเรือในนา่นนํา้

ไทยพ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

4) เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

กิจการท่ี

กฎหมาย

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

5) ผลการตรวจวดั

คณุภาพด้าน

สิง่แวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย์

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีย่ืนขอ

อนญุาตกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบั

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
ลาํดบัที่ ประเภทการค้า ค่าธรรมเนียม 

บาท สตางค์ 

 1.  กิจการเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์   

การเลีย้งสตัว์บก  สตัว์ปีก  สตัว์เลือ้ยคลานหรือแมลง การเลีย้งม้า  โค  

กระบือ 

1.  

 

ก.   จํานวน  5  ตวั  แตไ่มเ่กิน  10  ตวั 100 
 ข. จํานวนตัง้แต ่ 10  ตวัขึน้ไป 

200 

 

 

 - 

 - 

 การเลีย้งสกุร   

      ก.   จํานวน  10 – 100  ตวั 100  - 

      ข.   จํานวนตัง้แต ่ 101  ตวัขึน้ไป 200  - 

 การเลีย้งหา่น  เป็ด  ไก่   

      ก.   จํานวนตัง้แต ่ 60-100  ตวั 100 - 

      ข.   จํานวนตัง้แต ่ 6101-500  ตวั 200 - 

      ค.   จํานวนตัง้แต ่501-2,000  ตวั   300 - 

      ง.   จํานวนตัง้แต ่ 2,001-5,000  ตวั 500 - 

      จ.   จํานวนตัง้แต ่ 5,001  ตวัขึน้ไป 1,000 - 

 การเลีย้งสตัว์นํา้  สตัว์เลือ้ยคลาน  หรือแมลง 1,000 - 

2. การเลีย้งสตัว์เพ่ือรีดเอานมตวัละ 10 - 

การประกอบกิจการเลีย้งสตัว์  รวบรวมสตัว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อนัมี

ลกัษณะทํานองเดียวกนั  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของ

3. 3,000 - 
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 2 .   กิจการเก่ียวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์    

การฆา่สตัว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆา่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

4. 150 - 

5. การฟอกหนงัสตัว์  ขนสตัว์  การสะสมหนงัสตัว์ ท่ียงัไมไ่ด้ฟอก 500 - 

6. การสะสมเขาสตัว์  กระดกูสตัว์ท่ียงัไมไ่ด้แปรรูป 1,000 - 

7. การเค่ียวหนงัสตัว์  เอ็นสตัว์  หนงัสตัว์ 500 - 

การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นใน

สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

8. 500 - 

การประดษิฐ์เคร่ืองใช้หรือผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดกูสตัว์  

หนงัสตัว์  เขาสตัว์  หรือสว่นอ่ืน ๆ ของสตัว์ 

9. 500 - 

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 500 - 

      ข.  โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัต่ํากวา่  5  แรงม้าลงมา 200 - 

      ค.  ไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 100 - 

การผลติ  การโม ่ การป่น  การบด  การผสม  การบรรจ ุ การสะสมหรือ

การกระทําอ่ืนใดตอ่สตัว์หรือพืชหรือสว่นหนึง่สว่นใดของสตัว์หรือพืช  เพ่ือ

เป็นอาหารสตัว์ 

10.   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 500 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้าแตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 200 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 100 - 

11. การสะสมหรือล้างคร่ัง 500 - 

 3.  กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํา้ด่ืม   
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12. การผลติเนย  เนยเทียม 200 - 

การผลติกะปิ  นํา้พริกแกง   นํา้พริกเผา   นํา้ปลา   นํา้เคย  นํา้บดู ู   ไต

ปลา  เต้าเจีย้ว  ซีอิว้  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลติเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

13. 200 - 

การผลติ  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจา่ยกเว้นการผลติเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน   

14. 200 - 

การตากเนือ้สตัว์การผลติเนือ้สตัว์เคม็  การเค่ียวมนักุ้ง  ยกเว้นการผลติ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

15. 200 - 

การนึง่   การต้ม   การเค่ียว   การตาก   หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหาร

สตัว์  พืช  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

16. 200 - 

การเค่ียวนํา้มนัหม ู การผลติกนุเชียง  หมยูอ  ไส้กรอก  หมตูัง้  ยกเว้นใน

สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

17.   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 200 - 

18. การผลติเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าหู้   วุ้นเส้น  เก๋ียมอ๋ี  เต้าฮวย     

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 200 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 100 - 

19. การผลติแบะแซ 200 - 

20. การผลติอาหารบรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 500 - 
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21. การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 200 - 

การแกะ   การล้างสตัว์นํา้  ท่ีไมใ่ช้สว่นหนึง่ของกิจการห้องเยน็  ยกเว้นการ

ผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

22. 2,000 - 

การผลตินํา้อดัลม  นํา้หวาน  นํา้โซดา  นํา้ถัว่เหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดตา่ง ๆ 

บรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

23. 1,000 - 

24. การผลติ  การแบง่บรรจนํุา้ตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 

25. การผลติผลติภณัฑ์จากนํา้นมววั 1,000 - 

26. การผลติ  การแบง่บรรจเุอททิลแอลกอฮอล์  สรุา  เบียร์  นํา้ส้มสายช ู 1,000 - 

27. การคัว่กาแฟ 500 - 

28. การผลติลกูชิน้ด้วยเคร่ืองจกัร 500 - 

29. การผลติผงชรูส 1,000 - 

30. การผลตินํา้กลัน่  นํา้บริโภค 200 - 

การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม้  หรือพืชอยา่งอ่ืน  ยกเว้นการผลติ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

31. 200 - 

32. การผลติ  การบรรจใุบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 200 - 

33. การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 

34. การผลติบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 200 - 

35. การประกอบกิจการห้องเยน็  แช่เย็นอาหาร 1,000 - 

36. การผลตินํา้แข็งยกเว้นการผลติเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือ 300 - 
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37. การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองท่ีมีตัง้แต ่ 5  แรงม้า ขึน้ไป 500 - 

 4.   กิจการท่ีเก่ียวกบัยา  เวชภณัฑ์  อปุกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  

ผลติภณัฑ์ชําระล้าง

  

 

38. การผลติ  การโม ่ การบด  การผสม  การบรรจยุาด้วยเคร่ืองจกัร   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 500 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 300 - 

39. 1,000 - การผลติ  การบรรจยุาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางตา่ง ๆ 

40. การผลติสําลี  ผลติภณัฑ์จากสําลี 1,000 - 

41. การผลติผ้าพนัแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามยั  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,000 - 

42. การผลติสบู ่ ผงซกัฟอก  ผลติภณัฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ 1,000 - 

 5.   กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร    

43. การอดั  การสกดัเอานํา้มนัจากพืช   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 500 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 100 - 

44. การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 1,000 - 

การผลติแป้งมนัสําปะหลงั  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั

ด้วยเคร่ืองจกัร 

45. 1,000 - 

46. การสีข้าวด้วยเคร่ืองจกัร   

      ก.  ไมเ่กิน  20  เกวียน 200 - 

      ข.  เกิน  20  เกวียน 400 - 

258 
 



259/29 
 

47. การผลติยาสบู   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 500 - 

48. การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจกัร 1,000 - 

49. การผลติ  การสะสมปุ๋ ย 1,000 - 

50. การผลติใยมะพร้าวหรือวตัถคุล้ายคลงึด้วยเคร่ืองจกัร 1,000 - 

51. การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสําปะหลงั 1,000 - 

 6.   กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะหรือแร่    

52. การผลติโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ   

 ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 500 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 200 - 

การหลอม   การหลอ่   การถลงุแร่หรือโลหะทกุชนิด   ยกเว้นกิจการใน

ลําดบัท่ี  52 

53. 1,000 - 

การกลงึ  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การ

อดัโลหะด้วยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการในลําดบัท่ี  52 

54. 200 - 

55. การเคลือบ  การชบุโลหะด้วยตะกัว่  สงักะสี  ดีบกุ  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือ

โลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการในลําดบัท่ี  52   

500 - 

การขดั  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการ

ในลําดบัท่ี  52 

56.   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 500 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 200 - 
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57. การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 

 7.   กิจการเก่ียวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล    

การตอ่  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี  การพน่สารกนัสนิม

ยานยนต์ 

58. 1,000 - 

การตัง้ศนูย์ถ่วงล้อ  การซอ่ม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ  หรืออปุกรณ์

ท่ีเป็นสว่นประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล 

1,000 - 59. 

การประกอบธรุกิจเก่ียวกบัยานยนต์  เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล  ซึง่มีไว้

บริการหรือจําหนา่ย  และในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซอ่มหรือปรับปรุง

ยานยนต์  เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักลา่วด้วย 

60. 2,000 - 

      ก.  จกัรยานยนต์ 200 - 

      ข.  รถยนต์ 300 - 

61. การล้าง  การอดัฉีดรถยนต์ 500 - 

62. การผลติ  การซอ่ม  การอดัแบตเตอร่ี 200 - 

63. การปะ  การเช่ือมยาง 100 - 

64. การอดัผ้าเบรก  ผ้าครัช 200 - 

 8.   กิจการท่ีเก่ียวกบัไม้    

65. การผลติไม้ขีดไฟ 1,000 - 

การเล่ือย  การซอย  การขดั  การไส  การเจาะ  การขดุร่อง  การทําคิว้  

หรือการตดัไม้ด้วยเคร่ืองจกัร 

66.   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 500 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 200 - 
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การประดษิฐ์ไม้หวาย  เป็นสิง่ของด้วยเคร่ืองจกัร  หรือการพน่  การทาสาร  

เคลือบเงาสีหรือการแตง่สําเร็จผลติภณัฑ์จากไม้  หรือหวาย 

67.   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 500 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 200 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 100 - 

68. การอบไม้ 1,000 - 

69. การผลติธูปด้วยเคร่ืองจกัร 1,000 - 

70. การประดษิฐ์สิง่ของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 300 - 

71. การผลติกระดาษตา่ง ๆ 500 - 

72. การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   

      ก.  ขายสง่ 200 - 

      ข.  ขายปลีก 100 - 

73. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 1,000 - 

74. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํา้  อบไอนํา้  อบสมนุไพร 500 - 

75. การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 1,000 - 

การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชดุให้เช่า  ห้องแบง่เช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกนั 

76. 1,000 - 

77. การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 

การจดัให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดสิโก้เทค  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอ่ืนในทํานองเดียวกนั 

78. 1,000 - 

79. การประกอบกิจการสระวา่ยนํา้  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั   2,000 - 

80. การจดัให้มีการเลน่สเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลน่อ่ืน ๆ 2,000 - 
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การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตง่ผม  เว้นแตกิ่จการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม

กฎหมาย  วา่ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

81. 200 - 

การประกอบกิจการให้บริการควบคมุนํา้หนกั  โดยวิธีการควบคมุทาง

โภชนาการให้อาหารท่ีมีวตัถปุระสงค์พเิศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดย

วิธีอ่ืนใด  เว้นแตก่ารให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วย

สถานพยาบาล 

82. 1,000 - 

83. การประกอบกิจการสวนสนกุ  ตู้ เกม 10,000 - 

การประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์  การสาธารณสขุ  

วิทยาศาสตร์หรือสิง่แวดล้อม 

84. 2,000 - 

85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 

 10.   กิจการท่ีเก่ียวกบัสิง่ทอ    

การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร  หรือการทอผ้าด้วยก่ี

กระตกุตัง้แต ่ 5  ก่ีขึน้ไป 

86.   

      ก.  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร 500 - 

      ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตกุเกิน  10  ก่ีขึน้ไป 300 - 

      ค.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตกุตัง้แต ่ 5 -  10  ก่ี 200 - 

87. การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 500 - 

88. การป่ันฝ้าย  หรือนุน่ด้วยเคร่ืองจกัร 1,000 - 

89. การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจกัร 200 - 

90. การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจกัรตัง้แต ่ 5  เคร่ืองขึน้ไป 1,000 - 

91. การพิมพ์ผ้า  หรือการพมิพ์สิง่ทออ่ืน ๆ 200 - 

92. การซกั  การอบ  การรีด  การอดักลีบผ้าด้วยเคร่ืองจกัร 300 - 
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93. การย้อม  การกดัสีผ้า  หรือสิง่ทออ่ืน ๆ 2,000 - 

 11.   กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ    

94. การผลติภาชนะดนิเผา  หรือผลติภณัฑ์ดนิเผา   

      ก.  โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,000 - 

      ข.  โดยไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 500 - 

95. การระเบดิ  การโม ่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจกัร 10,000 - 

96. การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 500 - 

97. การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ   

      ก.  1-3  ตนั 200 - 

      ข.  3-5  ตนั 500 - 

      ค.  5  ตนัขึน้ไป 3,000 - 

98. การเจียระไนเพชร   พลอย  หิน  กระจก  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 500 - 

99. การเล่ือย  การตดั  หรือการประดษิฐ์หินเป็นสิง่ของตา่ง ๆ 500 - 

100. การผลติชอล์ค  ปนูพลาสเตอร์  ปนูขาว  ดนิสอพอง  หรือการเผาหินปนู 200 - 

การผลติผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นสว่นประกอบหรือสว่นผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าครัช  กระเบือ้งมงุหลงัคา  กระเบือ้งยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อนํา้  

เป็นต้น 

101. 200 - 

102. การผลติกระจก  หรือผลติภณัฑ์แก้ว 1,000 - 

103. การผลติกระดาษทราย 1,000 - 

104. การผลติใยแก้วหรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 

 12.   กิจการท่ีเก่ียวกบัปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี    

105. การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่กรด  ดา่ง  สารออกซไิดส์  หรือ 2,000 - 
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106. การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่ก๊าซ  หรือแก๊ส 1,000 - 

การผลติ  การกลัน่  การสะสม  การขนสง่นํา้มนัปิโตรเล่ียมหรือ

ผลติภณัฑ์ปิโตรเล่ียมตา่ง ๆ  

107   

      ก.  แบบไมใ่ช้เคร่ืองจกัร 200 - 

      ข.  แบบใช้เคร่ืองจกัร 2,000 - 

108. การผลติ  การสะสม  การขนสง่ถ่านหิน  ถ่านโค้ก 500 - 

109. การพน่สี  ยกเว้นกิจการในลําดบัท่ี  58   

      ก.  พน่สีรถยนต์ 500 - 

      ข.  พน่สิง่ของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 

การประดษิฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยยาง   ยางเทียม   พลาสตกิ   เซลลลูอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

110. 500 - 

111. การโม ่ การบดชนั 200 - 

112. การผลติสี  หรือนํา้มนัผสมสี 1,000 - 

113. การผลติ  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 - 

การเคลือบ  การชบุ  วตัถดุ้วยพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ

วตัถท่ีุคล้ายคลงึ 

114. 500 - 

115. การผลติพลาสตกิ  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 500 - 

116. การผลติ  การบรรจสุารเคมีดบัเพลงิ 500 - 

117. การผลตินํา้แข็งแห้ง 200 - 

การผลติ  การสะสม  การขนสง่ดอกไม้เพลงิ  หรือสารเคมีอนัเป็น

สว่นประกอบในการผลติดอกไม้เพลงิ 

118. 2,000 - 
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119. การผลติแชลแลค็  หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 

การผลติ  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง่สารกําจดัศตัรูพืช  หรือพาหะนํา

โรค 

120. 1,000 - 

121. การผลติ  การบรรจ ุ การสะสมกาว 300 - 

 13.   กิจการอ่ืน ๆ    

122. การพิมพ์หนงัสือหรือสิง่พมิพ์อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร   

      ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000 - 

      ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัเกินกวา่  1  แรงม้า  แตไ่มเ่กิน  5  แรงม้า 500 - 

      ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงั  1  แรงม้าลงมา 300 - 

123. การผลติ  การซอ่มเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อปุกรณ์อิเลคโทร

นิคส์  อปุกรณ์ไฟฟ้า 

100 - 

124. การผลติเทียน  เทียนไข  หรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึ 500 - 

125. การพิมพ์แบบ  พมิพ์เขียว  หรือการถ่ายเกสาร 200 - 

126. การสะสมวตัถหุรือสิง่ของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือท่ีเหลือใช้   

 -  พืน้ท่ีใช้วางวตัถไุมเ่กิน  20  ตารางวา 500 - 

 -  พืน้ท่ีใช้วางวตัถไุมเ่กิน  20  ตารางวา แตไ่มเ่กิน  50  ตารางวา 2,000 - 

 -  พืน้ท่ีใช้วางวตัถไุมเ่กิน  50  ตารางวา แตไ่มเ่กิน  1000  ตารางวา 3,000 - 

 -  พืน้ท่ีใช้วางวตัถไุมเ่กิน  100  ตารางวา ขึน้ไป 5,000 - 

127. การประกอบกิจการโกดงัสนิค้า 2,000 - 

128. การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว 200 - 

129. การพิมพ์สีลงบนวตัถท่ีุไมใ่ช่สิง่ทอ 1,000  - 

130. การก่อสร้าง 500  - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั/งานสาธารณสขุ) หมูท่ี่ 1 

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

 2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 3 

 3. ทางไปรษณีย์  ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั/งานสาธารณสขุ) หมู่ที ่1  

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

 4. ศูนย์รบัเร่ืองาราวร้องทกุข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)  

 5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
 แบบคําขอรับใบต่ออายใุบอนุญาต  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  

ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลูสําหรับประชาชน 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ลลิล่ีสวุามีน 

อนุมัตโิดย สมชายตู้แก้ว 

เผยแพร่โดย เชาวลติทวนทอง 

 
 

 
 

http://www.nasai.go.th/

