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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1.พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550
2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิ จการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545
3. ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย เรื ่อง ควบคุมกิ จการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ใ ห้ บริ การ ที ่ทํา การองค์ ก ารบริ การส่ว นตํ า บลนาทราย (สํ า นักงานปลัด) หมู่ ที่ 1 ตํ า บลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ
(ตามที่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกํ าหนดไว้ ในข้ อกํ าหนดของท้ องถิ่ นให้ เป็ นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้ องถิ่ นนัน้ )
จะต้ องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่รับผิดชอบภายในวันก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ ยื่นคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไป
ได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะมีคําสัง่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ ้นสุดแล้ วต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่ ทังนี
้ ้หากมายื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต้ องเสียค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ
20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระและกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย และโดยความเห็นชอบ
ของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช เรื่ อง ควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2549
โดยกําหนดให้ กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขตตําบลนาทราย ดังนี ้
ข้ อ 4 ให้ กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขตตําบลนาทราย
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์
(1) การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ ้า สัตว์เลื ้อยคลาน หรื อแมลง
(2) การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานํ ้านม
(3) การประกอบกิจการการเลี ้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้
ประชาชนเข้ าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนัน้ ทังนี
้ ้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
หรื อไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตสัตว์ การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(4) การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การฆ่าเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(5) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั ไม่ได้ ฟอก
(6) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั ไม่ได้ แปรรูป
(7) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
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(8) การต้ ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่
ขาย และการขายในตลาด
(9) การผลิตเครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์
หรื อส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
การผลิต การโม่ การป่ น การลด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทําอื่นใดต่อ
(10)
สัตว์หรื อพืช หรื อส่วนใดของสัตว์หือพืชเพื่อเป็ นอาหารสัตว์
(11) การสะสมหรื อล้ างคลัง่
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม นํ ้าดืม่
(12) การผลิตเนย เนยเทียม
(13) การผลิตกะปิ นํ ้าพริกแกง นํ ้าพริกเผา นํ ้าปลา นํ ้าเคย นํ ้าบูดู ไตปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว
หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(14) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้ า การเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(15) การตากเนื ้อสัตว์ การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรื อน
(16) การนึง่ การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(17) การเคี่ยวนํ ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
(18) การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี๋ยมอี๋
(19) การผลิตแบะแซ
(20) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
(21) การประกอบกิจการทําขนมปั งสด ขนมปั งแห้ ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
(22) การแกะ การล้ างสัตว์นํ ้า ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของกิจการห้ องเย็น ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
(23)
การผลิตนํ ้าอัดลม นํ ้าหวาน นํ ้าโซดา นํ ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋ อง ขวด
หรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
(24)
การผลิต การแบ่งบรรจุนํ ้าตาล
(25)
การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ ้านมวัว
(26)
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ ้าส้ มสายชู
(27)
การคัว่ กาแฟ
(28)
การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร
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(29)
(30)
(31)

การผลิตผงชูรส
การผลิตนํ ้ากลัน่ นํ ้าบริ โภค
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคใน

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศกรี ม ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน
การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่เย็นอาหาร
การผลิตนํ ้าแข็งยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรื อน

ครัวเรื อน
(37)
การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องที่มีตงแต่
ั ้ 5 แรงม้ า ขึ ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้ าง
(38)
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้ วยเครื่ องจักร
ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป
ข.เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า
ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา
(39)
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ
(40)
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(41)
การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสําเร็จรูป
(42)
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้ างต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(43) การอัด การสกัดเอานํ ้ามันจากพืช
(44) การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(45)
การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรื อแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(46)
การสีข้าวด้ วยเครื่ องจักร
(47)
การผลิตยาสูบ
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร
(48)
(49)
การผลิต การสะสมปุ๋ย
(50)
การผลิตใยมะพร้ าวหรื อวัตถุคล้ ายคลึงด้ วยเครื่ องจักร
(51)
การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
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(52)
การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
(53)
การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้ นกิจการใน (1)
(54) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะด้ วยเครื่ องจักร
หรื อก๊ าซหรื อไฟฟ้า ยกเว้ นกิจการใน ( 52)
(55) การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมี่ยม นิเกิล หรื อโลหะอื่นใดยกเว้ นกิจการ
ใน (52)
(56) การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใดยกเว้ นกิจการใน (52)
(57) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้ างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล
(58) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(59) การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์ที่เป็ นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรื อเครื่ องกล
(60) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่องกล ซึง่ มีไว้ บริ การหรื อจําหน่าย และ
ในการประกอบธุรกิจนันมี
้ การซ่อมหรื อปรับปรุงยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย
(61) การล้ าง การอัดฉีดรถยนต์
(62) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(63) การปะ การเชื่อมยาง
(64) การอัดผ้ าเบรก ผ้ าครัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(65) การผลิตไม้ ขีดไฟ
(66) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ ้ว หรื อการตัดไม้ ด้วย
เครื่ องจักร
(67) การประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิง่ ของด้ วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร เคลือบเงาสีหรื อการ
แต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
(68) การอบไม้
(69) การผลิตธูปด้ วยเครื่ องจักร
(70) การประดิษฐ์ สงิ่ ของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ
(71) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(72) การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
(73) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(74) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ ้า อบไอนํ ้า อบสมุนไพร
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(75)
(76)
(77)
(78)

การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการมหรสพ
การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรํ า รํ าวง รองเง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะหรื อการแสดงอื่นใน

ทํานองเดียวกัน
(79) การประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(80) การจัดให้ มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรื อเสียงประกอบหรื อการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(81) การประกอบกิจการเสริมสวยหรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตามกฎหมาย ว่าด้ วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(82) การประกอบกิจการให้ บริ การควบคุมนํ ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้ อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริ หารร่างกาย หรื อโดยวิธีอื่นใด เว้ นแต่การให้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล
(83) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(84) การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิง่ แวดล้ อม
(85) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ
กิจการที่เกี่ยวกับสิง่ ทอ
(86) การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรือการทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกตังแต่
้ 5 กี่ขึ ้นไป
(87) การสะสมปอ ป่ าน ฝ้าย หรื อนุ่น
(88) การปั่ นฝ้าย หรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร
(89) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิง่ ทออื่น ๆ ด้ วยเครื่ องจักร
(90) การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักรตังแต่
้ 5 เครื่ องขึ ้นไป
(91) การพิมพ์ผ้า หรื อการพิมพ์สงิ่ ทออื่น ๆ
(92) การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื่ องจักร
(93) การย้ อม การกัดสีผ้า หรื อสิง่ ทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(94) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
(95) การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร
(96) การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(97) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ ายคลึง
(98) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(99) การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิง่ ของต่าง ๆ
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(100) การผลิตชอล์ค ปูนพลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
(101) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น ผ้ าเบรก ผ้ าครัช
กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ ้า เป็ นต้ น
(102) การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว
(103) การผลิตกระดาษทราย
(104) การผลิตใยแก้ วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(105) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อสารตัวทําละลาย
(106) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ หรื อแก๊ ส
(107) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ ้ามันปิ โตรเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ
(108) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ ก
(109) การพ่นสี ยกเว้ นกิจการใน(58)
(110) การประดิษฐ์ สงิ่ ของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่
คล้ ายคลึง
(111) การโม่ การบดชัน
(112) การผลิตสี หรื อนํ ้ามันผสมสี
(113) การผลิต การล้ างฟิ ล์มรูปถ่าย หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
(114) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(115) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(116) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(117) การผลิตนํ ้าแข็งแห้ ง
(118) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิง หรื อสารเคมีอนั เป็ นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง
(119) การผลิตแชลแล็ค หรื อสารเคมีเคลือบเงา
(120) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรื อพาหะนําโรค
(121) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
(122) การพิมพ์หนังสือหรื อสิง่ พิมพ์อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
(123) การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(124) การผลิตเทียน เทียนไข หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
(125) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อการถ่ายเกสาร
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(126) การสะสมวัตถุหรื อสิง่ ของที่ชํารุดใช้ แล้ วหรือที่เหลือใช้
(127) การประกอบกิจการโกดังสินค้ า
(128) การล้ างขวด ภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
(129) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ
(130) การก่อสร้ าง
ข้ อ 5 เมื่อพ้ นกําหนดเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่ข้อบัญญัตนิ ี ้มีผลบังคับใช้ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดประกอบกิจกาตาม
ประเภทที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4 ในลักษณะที่เป็ นการค้ า เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ 6 ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4 ทังที
้ ่เป็ นการค้ าและไม่เป็ นการค้ า จะต้ องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์อนั เกี่ยวด้ วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี ้
(1) สถานที่ ประกอบกิ จการจะต้ องตัง้ อยู่ในทํ าเลที่ จะทํ ารางระบายนํ า้ โสโครกไปสู่ทางระบายนํ า้
สาธารณะ หรื อระบบบําบัดนํ ้าเสียได้ โดยสะดวก และการระบายนํ ้าโสโครกจะต้ องไม่ทําให้ เป็ นที่เดือดร้ อนแก่ผ้ อู าศัย
บริ เวณใกล้ เคียง
(2) เมื่ อเจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าควรจะต้ องมีบ่อนํ า้ พักนํ า้ โสโครกหรื อบ่อดักไขมัน เครื่ อง
ป้องกันกลิ่น เสียง ความสะเทื อน ฝุ่ นละออง เขม่า ควัน เถ้ า หรื อสิ่งใดอันอาจเป็ นเหตุรําคาญแก่ผ้ ูอยู่ใกล้ เคียง
ผู้ประกอบกิจการจะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(3) ต้ องจัดให้ มีที่รองรับขยะมูลฝอย และสิง่ เปรอะเปื อ้ นที่ถกู สุขลักษณะให้ เพียงพอ
(4) ต้ องจัดให้ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและต้ องจัดสถานที่ให้ สะอาดมิให้ สกปรกรก
รุงรัง อันอาจจะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นําโรค
(5) จะต้ องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ ตามที่ขออนุญาตและตามกํ าหนดวันและเวลาที่ ขอ
อนุญาต
(6) ถ้ ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการจะต้ องได้ รับอนุญาต
จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก่อน
(7) จะต้ องปฏิบตั ิการทุกอย่างเพื่อให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้ าตามข้ อ 4 จะต้ องยื่นคําร้ องต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบ
ประกาศที่กําหนด
ข้ อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้ าตามข้ อ 4 จะต้ องนําสําเนาหลักฐาน ดังต่อไปนี ้แสดงต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
(1) บัตรประจําตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบ้ าน

245

246/29

(3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรื อที่ดินที่ใช้ ประกอบกิจการในกรณีที่มิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ในอาคารหรื อที่ดินที่ใช้ ประกอบการ จะต้ องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้ าของอาคารหรื อที่ดินให้ ประกอบกิจการ
ตามที่ขอรับใบอนุญาตได้
ข้ อ 9 เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรื อมีหนังสือ แจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาต พร้ อมด้ วยเหตุผล
ให้ ผ้ ูขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการค้ า ตามข้ อ 5 ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ รับคําขอตามข้ อ 7 และ
หลักฐานตามข้ อ 8 ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่มีเหตุอนั จําเป็ นเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งสามารถ
ขยายเวลาออกไปได้ อีกสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้ าวันโดยจะมีหนังสือแจ้ งขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบก่อนสิ ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ หรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้
ข้ อ 10 ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้ านัน้
ต่อไป จะต้ องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนดสามสิบวันก่อนสิ ้นอายุใบอนุญาต
ข้ อ 11 ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ 9 และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้ อ 10 จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อบัญญัตินี ้ ในวันที่มารับใบอนุญาต หรื อในวันที่มายื่น
คําขอต่อใบอนุญาตแล้ วแต่กรณีนี ้
ผู้ประกอบกิจการค้ ารายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะต้ องชําระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละยี่สบิ ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้ นแต่จะได้ บอกเลิกการดําเนินการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ตามข้ อบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ 12 ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าจะต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาประกอบกิจการ
ข้ อ 14 ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าใด ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องตามข้ อบัญญัตินี ้ หรื อตามบท
แห่งพระราชบัญญัติ หรื อกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ แก้ ไข หรื อปรับปรุ งให้ ถกู ต้ องได้ แลถ้ าผู้ได้ รับคําสัง่ ไม่แก้ ไขหรื อปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ในกรณี ที่ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ ารายใด ถูกพักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครั ง้ ขึน้ ไป และมีเหตุที่
จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก หรื อต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทําความผิดตามข้ อบัญญัตินี ้ หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ ก่อให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญาต
ข้ อ 15 ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการค้ าที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้ นกําหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 16 ผู้ประกอบการค้ ารายใดไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นข้ อบัญญัตินีต้ ้ องระวางโทษตามบทกํ าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธรณสุข พ.ศ. 2535
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ข้ อ 17 ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทรายเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัตินี ้ และให้ มีอํานาจ
ออกประกาศ คําสัง่ ระเบียบข้ อบังคับเพื่อการให้ เป็ นไปตามข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนตําบลนาทรายให้ ใช้ บงั คับได้
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกําหนด

15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
จนท. แจ้ งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ

1 ชัว่ โมง

สํานักงานปลัด

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิม่ เติม
ให้ ครบถ้ วนตามที่
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ที่

3)

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
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รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

4)

-

การแจ้ งคําสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

5)

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสัง่ อนุญาตต่ออายุ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคําสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

5)

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรื อสัญญา
เช่าหรื อสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที่
ที่ใช้ ประกอบ
กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรื อในน่านนํ ้า
ไทยพ.ศ. 2546
เป็ นต้ น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่
กฎหมาย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ

252

253/29

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

5)

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้ าน
สิง่ แวดล้ อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่กําหนด)

-

0

1

ฉบับ

6)

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่ อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับ
อาหาร)

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลําดับที่

ประเภทการค้ า

ค่ าธรรมเนียม
บาท

สตางค์

1. กิจการเกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์
1.

การเลี ้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เลื ้อยคลานหรื อแมลง การเลี ้ยงม้ า โค
กระบือ
ก. จํานวน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
ข. จํานวนตังแต่
้ 10 ตัวขึ ้นไป

100

-

200

-

ก. จํานวน 10 – 100 ตัว

100

-

ข. จํานวนตังแต่
้ 101 ตัวขึ ้นไป

200

-

ก. จํานวนตังแต่
้ 60-100 ตัว

100

-

ข. จํานวนตังแต่
้ 6101-500 ตัว

200

-

ค. จํานวนตังแต่
้ 501-2,000 ตัว

300

-

ง. จํานวนตังแต่
้ 2,001-5,000 ตัว

500

-

จ. จํานวนตังแต่
้ 5,001 ตัวขึ ้นไป

1,000

-

1,000

-

10

-

3,000

-

การเลี ้ยงสุกร

การเลี ้ยงห่าน เป็ ด ไก่

การเลี ้ยงสัตว์นํ ้า สัตว์เลื ้อยคลาน หรื อแมลง
2.

การเลี ้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานมตัวละ

3.

การประกอบกิจการเลี ้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใด อันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้ ประชาชนเข้ าชม หรื อเพื่อประโยชน์ของ
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2 . กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
4.

การฆ่าสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาดและการฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

150

-

5.

การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ที่ยงั ไม่ได้ ฟอก

500

-

6.

การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั ไม่ได้ แปรรูป

1,000

-

7.

การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ หนังสัตว์

500

-

8.

การต้ ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด

500

-

9.

การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
หนังสัตว์ เขาสัตว์ หรื อส่วนอื่น ๆ ของสัตว์

500

-

ก. โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป

500

-

ข. โดยใช้ เครื่ องจักรที่มีกําลังตํ่ากว่า 5 แรงม้ าลงมา

200

-

ค. ไม่ใช้ เครื่ องจักร

100

-

ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป

500

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

200

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

100

-

500

-

10.

11.

การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรื อ
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืชหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อ
เป็ นอาหารสัตว์

การสะสมหรื อล้ างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร เครื่ องดื่ม นํ ้าดื่ม
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12.

การผลิตเนย เนยเทียม

200

-

13.

การผลิตกะปิ นํ ้าพริ กแกง นํ ้าพริกเผา นํ ้าปลา นํ ้าเคย นํ ้าบูดู ไต
ปลา เต้ าเจี ้ยว ซีอิ ้ว หอยดอง หรื อซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้ นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรื อน

200

-

14.

การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่า กุ้งเจ่ายกเว้ นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน

200

-

15.

การตากเนื ้อสัตว์การผลิตเนื ้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้ นการผลิต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

200

-

16.

การนึง่ การต้ ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

200

-

17.

การเคี่ยวนํ ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้ กรอก หมูตงั ้ ยกเว้ นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
ก. โดยใช้ เครื่ องจักร

500

-

ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

200

-

ก. โดยใช้ เครื่ องจักร

200

-

ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

100

-

200

-

1,000

-

500

-

18.

การผลิตเส้ นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ าหู้ วุ้นเส้ น เกี๋ยมอี๋ เต้ าฮวย

19.

การผลิตแบะแซ

20.

การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อ ภาชนะอื่นใด
ก. โดยใช้ เครื่ องจักร
ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร
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21.

การประกอบกิจการการทําขนมปั งสด ขนมปั งแห้ ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
ก. โดยใช้ เครื่ องจักร

500

-

ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

200

-

22.

การแกะ การล้ างสัตว์นํ ้า ที่ไม่ใช้ สว่ นหนึง่ ของกิจการห้ องเย็น ยกเว้ นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน

2,000

-

23.

การผลิตนํ ้าอัดลม นํ ้าหวาน นํ ้าโซดา นํ ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน

1,000

-

24.

การผลิต การแบ่งบรรจุนํ ้าตาล (ยกเว้ นภายในครอบครัว)

1,000

-

25.

การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ ้านมวัว

1,000

-

26.

การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ ้าส้ มสายชู

1,000

-

27.

การคัว่ กาแฟ

500

-

28.

การผลิตลูกชิ ้นด้ วยเครื่ องจักร

500

-

29.

การผลิตผงชูรส

1,000

-

30.

การผลิตนํ ้ากลัน่ นํ ้าบริ โภค

200

-

31.

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้ นการผลิต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

200

-

32.

การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

200

-

33.

การผลิตไอศกรี ม ยกเว้ นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน

100

-

34.

การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน

200

-

35.

การประกอบกิจการห้ องเย็น แช่เย็นอาหาร

1,000

-

36.

การผลิตนํ ้าแข็งยกเว้ นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อ

300

-
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37.

การเก็บ การถนอมอาหารด้ วยเครื่ องที่มีตงแต่
ั ้ 5 แรงม้ า ขึ ้นไป

500

-

1,000

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

500

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

300

-

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสําอาง
ผลิตภัณฑ์ชําระล้ าง
38.

การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้ วยเครื่องจักร
ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป

39.

การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้ าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสําอางต่าง ๆ

1,000

-

40.

การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี

1,000

-

41.

การผลิตผ้ าพันแผล ผ้ าปิ ดแผล ผ้ าอนามัย ผ้ าอ้ อมสําเร็จรูป

1,000

-

42.

การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้ างต่าง ๆ

1,000

-

ก. โดยใช้ เครื่ องจักร

500

-

ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

100

-

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
43.

การอัด การสกัดเอานํ ้ามันจากพืช

44.

การล้ าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

1,000

-

45.

การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรื อแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ด้ วยเครื่ องจักร

1,000

-

46.

การสีข้าวด้ วยเครื่ องจักร
ก. ไม่เกิน 20 เกวียน

200

-

ข. เกิน 20 เกวียน

400

-

258

259/29

47.

การผลิตยาสูบ
ก. โดยใช้ เครื่ องจักร
ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

1,000

-

500

-

48.

การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้ าวด้ วยเครื่ องจักร

1,000

-

49.

การผลิต การสะสมปุ๋ย

1,000

-

50.

การผลิตใยมะพร้ าวหรื อวัตถุคล้ ายคลึงด้ วยเครื่ องจักร

1,000

-

51.

การตาก การสะสม หรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง

1,000

-

ก. โดยใช้ เครื่ องจักร

500

-

ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

200

-

1,000

-

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรื อแร่
52.

การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ตา่ งๆ

53.

การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้ นกิจการใน
ลําดับที่ 52

54.

การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การ
อัดโลหะด้ วยเครื่ องจักรหรื อก๊ าซหรื อไฟฟ้า ยกเว้ นกิจการในลําดับที่ 52

200

-

55.

การเคลือบ การชุบโลหะด้ วยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมี่ยม นิเกิล หรื อ
โลหะอื่นใดยกเว้ นกิจการในลําดับที่ 52

500

-

56.

การขัด การล้ างโลหะด้ วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใดยกเว้ นกิจการ
ในลําดับที่ 52
1,000

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

500

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

200

-

ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป
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57.

การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้ างแร่

1,000

-

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล
58.

การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์

1,000

-

59.

การตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรื ออุปกรณ์
ที่เป็ นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องกล

1,000

-

60.

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักร หรื อเครื่องกล ซึง่ มีไว้
บริ การหรื อจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนันมี
้ การซ่อมหรื อปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้ วย

2,000

-

ก. จักรยานยนต์

200

-

ข. รถยนต์

300

-

61.

การล้ าง การอัดฉีดรถยนต์

500

-

62.

การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่

200

-

63.

การปะ การเชื่อมยาง

100

-

64.

การอัดผ้ าเบรก ผ้ าครัช

200

-

1,000

-

1,000

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

500

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

200

-

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
65.

การผลิตไม้ ขีดไฟ

66.

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ ้ว
หรื อการตัดไม้ ด้วยเครื่ องจักร
ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป
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67.

การประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็ นสิง่ ของด้ วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสีหรื อการแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อหวาย
ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป

500

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

200

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

100

-

68.

การอบไม้

1,000

-

69.

การผลิตธูปด้ วยเครื่ องจักร

1,000

-

70.

การประดิษฐ์ สงิ่ ของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้ วยกระดาษ

300

-

71.

การผลิตกระดาษต่าง ๆ

500

-

72.

การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
ก. ขายส่ง

200

-

ข. ขายปลีก

100

-

1,000

-

500

-

73.

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

74.

การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ ้า อบไอนํ ้า อบสมุนไพร

75.

การประกอบกิจการโรงแรม หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

1,000

-

76.

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้ เช่า ห้ องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน

1,000

-

77.

การประกอบกิจการมหรสพ

500

-

78.

การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรํ า รํ าวง รองเง็ง ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ
หรื อการแสดงอื่นในทํานองเดียวกัน

1,000

-

79.

การประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

2,000

-

80.

การจัดให้ มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรื อเสียงประกอบหรื อการเล่นอื่น ๆ

2,000

-
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81.

การประกอบกิจการเสริมสวยหรื อแต่งผม เว้ นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตาม
กฎหมาย ว่าด้ วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

200

-

82.

การประกอบกิจการให้ บริการควบคุมนํ ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้ อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พเิ ศษ การบริหารร่างกาย หรื อโดย
วิธีอื่นใด เว้ นแต่การให้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล

1,000

-

83.

การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

10,000

-

84.

การประกอบกิจการห้ องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรื อสิง่ แวดล้ อม

2,000

-

85.

การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรื อสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ

10,000

-

ก. การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร

500

-

ข. การทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึ ้นไป

300

-

ค. การทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกตังแต่
้ 5 - 10 กี่

200

-

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิง่ ทอ
86.

การปั่ นด้ าย การกรอด้ าย การทอผ้ าด้ วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้ าด้ วยกี่
กระตุกตังแต่
้ 5 กี่ขึ ้นไป

87.

การสะสมปอ ป่ าน ฝ้าย หรื อนุ่น

500

-

88.

การปั่ นฝ้าย หรื อนุน่ ด้ วยเครื่ องจักร

1,000

-

89.

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรื อสิง่ ทออื่น ๆ ด้ วยเครื่ องจักร

200

-

90.

การเย็บผ้ าด้ วยเครื่ องจักรตังแต่
้ 5 เครื่ องขึ ้นไป

1,000

-

91.

การพิมพ์ผ้า หรื อการพิมพ์สงิ่ ทออื่น ๆ

200

-

92.

การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้ าด้ วยเครื่ องจักร

300

-
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93.

การย้ อม การกัดสีผ้า หรื อสิง่ ทออื่น ๆ

2,000

-

1,000

-

500

-

10,000

-

500

-

ก. 1-3 ตัน

200

-

ข. 3-5 ตัน

500

-

3,000

-

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
94.

การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดนิ เผา
ก. โดยใช้ เครื่ องจักร
ข. โดยไม่ใช้ เครื่ องจักร

95.

การระเบิด การโม่ การป่ นหินด้ วยเครื่ องจักร

96.

การผลิตเครื่ องใช้ ด้วยซีเมนต์หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง

97.

การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ ายคลึง

ค. 5 ตันขึ ้นไป
98.

การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง

500

-

99.

การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์ หินเป็ นสิง่ ของต่าง ๆ

500

-

100.

การผลิตชอล์ค ปูนพลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน

200

-

101.

การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนผสม เช่น
ผ้ าเบรก ผ้ าครัช กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ ้า
เป็ นต้ น

200

-

102.

การผลิตกระจก หรื อผลิตภัณฑ์แก้ ว

1,000

-

103.

การผลิตกระดาษทราย

1,000

-

104.

การผลิตใยแก้ วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ ว

10,000

-

2,000

-

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
105.

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรื อ
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106.

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊ าซ หรื อแก๊ ส

1,000

-

107

การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งนํ ้ามันปิ โตรเลี่ยมหรื อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ
200

-

2,000

-

500

-

ก. พ่นสีรถยนต์

500

-

ข. พ่นสิง่ ของอื่นนอกจากรถยนต์

200

-

ก. แบบไม่ใช้ เครื่ องจักร
ข. แบบใช้ เครื่ องจักร
108.

การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ ก

109.

การพ่นสี ยกเว้ นกิจการในลําดับที่ 58

110.

การประดิษฐ์ สงิ่ ของเครื่ องใช้ ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง

500

-

111.

การโม่ การบดชัน

200

-

112.

การผลิตสี หรื อนํ ้ามันผสมสี

1,000

-

113.

การผลิต การล้ างฟิ ล์มรูปถ่าย หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์

200

-

114.

การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อ
วัตถุที่คล้ ายคลึง

500

-

115.

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง

500

-

116.

การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง

500

-

117.

การผลิตนํ ้าแข็งแห้ ง

200

-

118.

การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิง หรื อสารเคมีอนั เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้ เพลิง

2,000

-
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119.

การผลิตแชลแล็ค หรื อสารเคมีเคลือบเงา

1,000

-

120.

การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรื อพาหะนํา
โรค

1,000

-

121.

การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

300

-

1,000

-

ข. เครื่ องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ า

500

-

ค. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้ าลงมา

300

-

13. กิจการอื่น ๆ
122.

การพิมพ์หนังสือหรื อสิง่ พิมพ์อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วยเครื่ องจักร
ก. เครื่ องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้ าขึ ้นไป

123.

การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทร
นิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

100

-

124.

การผลิตเทียน เทียนไข หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง

500

-

125.

การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อการถ่ายเกสาร

200

-

126.

การสะสมวัตถุหรื อสิง่ ของที่ชํารุดใช้ แล้ วหรื อที่เหลือใช้
500

-

-

พื ้นที่ใช้ วางวัตถุไม่เกิน 20 ตารางวา

-

พื ้นที่ใช้ วางวัตถุไม่เกิน 20 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา

2,000

-

-

พื ้นที่ใช้ วางวัตถุไม่เกิน 50 ตารางวา แต่ไม่เกิน 1000 ตารางวา

3,000

-

-

พื ้นที่ใช้ วางวัตถุไม่เกิน 100 ตารางวา ขึ ้นไป

5,000

-

2,000

-

200

-

1,000

-

500

-

127.

การประกอบกิจการโกดังสินค้ า

128.

การล้ างขวด ภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว

129.

การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ

130.

การก่อสร้ าง
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด/งานสาธารณสุข) หมูท่ ี่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ : 0 7576 4101 ต่อ 3
3. ทางไปรษณี ย์ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด/งานสาธารณสุข) หมู่ที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
4. ศูนย์ รบั เรื ่องาราวร้องทุกข์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอรับใบต่ออายุใบอนุญาต
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม
ได้ ที่ www.nasai.go.th หัวข้ อ ข้ อมูลสําหรับประชาชน
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ลิลลี่สวุ ามีน
สมชายตู้แก้ ว
เชาวลิตทวนทอง
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