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คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโนอาเภอเมืองสระบุรจ
ี ังหวัดสระบุรก
ี ระทรวงสาธารณสุข
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีอ
่ งค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ กาหนดไว ้ในข ้อกาหนดของท ้องถิน
่ ให ้เป็ นกิจการทีต
่ ้องควบคุมในเขตท ้องถิน
่ นัน
้ ) จะต ้องยืน
่ ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ ้า
้ อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วน
พนักงานท ้องถิน
่ หรือเจ ้าหน ้าทีท
่ รี่ ับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิน
ั ทีอ
่ อก
ใบอนุญาต) เมือ
่ ได ้ยืน
่ คาขอพร ้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล ้วให ้ประกอบกิจการต่อไปได ้จนกว่าเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ จะมีคาสัง่ ไม่ตอ
่
้ สุดแล ้วต ้องดาเนินการ
อายุใบอนุญาตและหากผู ้ขอต่ออายุใบอนุ ญาตไม่ได ้มายืน
่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิน
ขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู ้ขออนุญาตรายใหม่
ทัง้ นีห
้ ากมายืน
่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล ้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก
่ าหนดจะต ้องเสียค่าปรับเพิม
่ ขึน
้ อีก
ร ้อยละ 20 ของจานวนเงินทีค
่ ้างชาระและกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการค ้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้ เจ ้าพนักงาน
ท ้องถิน
่ มีอานาจสัง่ ให ้ผู ้นัน
้ หยุดดาเนินการไว ้ได ้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงือ
่ นไขในการยืน
่ คาขอ (ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดของท ้องถิน
่ )
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืน
่ เอกสารทีถ
่ ก
ู ต ้องและครบถ ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตามประเภทกิจการทีข
่ ออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต ้องถูกต ้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือ
่ นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่
กาหนดไว ้ในข ้อกาหนดของท ้องถิน
่ ....
หมายเหตุ: ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วและแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วน
ั พิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :7 วัน
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืน
่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพพร ้อมหลักฐานทีท
่ ้องถิน
่ กาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
่ ))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความถูกต ้องของคาขอและความครบถ ้วน

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโนอาเภอ
เมืองสระบุรจ
ี ังหวัด
สระบุรี

1 ชัว่ โมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโนอาเภอ
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ขนตอน
ั้
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถก
ู ต ้อง/ครบถ ้วนจนท. แจ ้งต่อผู ้ยืน
่ คาขอให ้แก ้ไข/
เพิม
่ เติมเพือ
่ ดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได ้ในขณะนั น
้
ให ้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยืน
่ เพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดโดยให ้เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่
คาขอลงนามไว ้ในบันทึกนัน
้ ด ้วย

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เมืองสระบุรจ
ี ังหวัด
สระบุรี

3 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโนอาเภอ
เมืองสระบุรจ
ี ังหวัด
สระบุรี

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโนอาเภอ
เมืองสระบุรจ
ี ังหวัด
สระบุรี

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
่
2. หากผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก ้ไขคาขอหรือไม่สง่ เอกสาร
เพิม
่ เติมให ้ครบถ ้วนตามทีก
่ าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให ้
เจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ คืนคาขอและเอกสารพร ้อมแจ ้งเป็ นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด ้วยและแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.
วิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)))
3)

การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสถานทีด
่ ้านสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะแนะนาให ้ปรับปรุง
แก ้ไขด ้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
่
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วันนับแต่วน
ั ทีเ่ อกสารถูกต ้องและครบถ ้วน
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ.
วิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
4)

))
การแจ ้งคาสัง่ ออกใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่อนุญาตให ้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบเพือ
่ มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท
่ ้องถิน
่ กาหนดหากพ ้นกาหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว ้นแต่จะมีเหตุหรือข ้อแก ้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร ้อมแจ ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
่
2. ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีเ่ อกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆ
ละไม่เกิน 15 วันและแจ ้งให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จทัง้ นีห
้ ากเจ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ พิจารณายัง
ไม่แล ้วเสร็จให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็ จพร ้อมสาเนา
แจ ้งก.พ.ร. ทราบ))
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5)

ขนตอน
ั้
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี าสัง่ อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ ้งให ้ผู ้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท
่ ้องถิน
่ กาหนด (ตามประเภทกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ทีม
่ ข
ี ้อกาหนดของท ้องถิน
่ )

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโนอาเภอ
เมืองสระบุรจ
ี ังหวัด
สระบุรี

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
่
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาทีก
่ าหนดจะต ้องเสียค่าปรับเพิม
่ ขึน
้
อีกร ้อยละ 20 ของจานวนเงินทีค
่ ้างชาระ))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
4)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารมอบอานาจ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
5)
หล ักฐานทีแ
่ สดงการเป็นผูม
้ อ
ี านาจลงนามแทนนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ั
6)
สาเนาเอกสารสิทธิห
์ รือสญญาเช่
าหรือสิทธิอน
ื่ ใดตามกฎหมายใน
้ ระโยชน์สถานทีท
้ ระกอบกิจการในแต่ละประเภท
การใชป
่ ใี่ ชป
กิจการ
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
7)
หล ักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
้ ระกอบกิจการตามทีข
แสดงว่าอาคารด ังกล่าวสามารถใชป
่ อ
อนุญาตได้
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
8)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 พ.ร.บ.

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-
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9)

10)

11)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนา้ ไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
เอกสารหรือหล ักฐานเฉพาะกิจการทีก
่ ฎหมายกาหนดให้มก
ี าร
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ผลการตรวจว ัดคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการ
ทีก
่ าหนด)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ใบร ับรองแพทย์และหล ักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรือ
่ ง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียน
ื่ ขออนุญาตกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
อาหาร)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อต
ั ร าค่ า ธ รร มเนี ย มต่ อ อ ายุ ใ บ อนุ ญ าตป ร ะ กอ บ กิจ การที่เ ป็ น
อน
ั ตรายต่อ สุ ข ภาพฉบ บ
ั ละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ ปี (คิด ตาม
ประเภทและขนาดของกิจการ)
(หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกาหนดของท ้องถิน
่ ))
2)
(ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิน
่ )
(หมายเหตุ: (1.กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการเลีย
้ งสัตว์
(1)
การเลีย
้ งสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ าสัตว์เลือ
้ ยคลานหรือแมลง
(1)
การเลีย
้ งม ้าโคกระบือ
ก.ตัง้ แต่ 5 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัวค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.เกิน 20 ตัวแต่ไม่เกิน 40 ตัวค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ค.เกิน 40 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
(2)
การเลีย
้ งสุกร
ก.ตัง้ แต่ 5 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัวค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.เกิน 20 ตัวแต่ไม่เกิน 40 ตัวค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ค.เกิน 40 ตัวขึน
้ ไปแต่ไม่เกิน 100 ตัวค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
ง.เกิน 100 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
(3)
การเลีย
้ งแพะแกะ
ก.ตัง้ แต่ 5 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัวค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.เกิน 20 ตัวแต่ไม่เกิน 40 ตัวค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ค.เกิน 40 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
(4)
การเลีย
้ งห่านเป็ ดไก่
ก.ตัง้ แต่ 50 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัวค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.เกิน 100 ตัวแต่ไม่เกิน 500 ตัวค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ค.เกิน 500 ตัวขึน
้ ไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตัวค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
ง.เกิน 1,000 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(2)
การเลีย
้ งสัตว์เพือ
่ รีดเอาน้ านม
ก.เกินกว่า 15 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัวค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
ข.เกินกว่า 20 ตัวแต่ไม่เกิน 40 ตัวค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
ค.เกินกว่า 40 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(3)
การประกอบกิจการเลีย
้ งรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอืน
่ ใดอันมี
ลักษณะทานองเดียวกันเพือ
่ ให ้ประชาชนเข ้าชมรมหรือเพือ
่ ประโยชน์ของ
กิจการนัน
้ ทัง้ นี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ ้อมหรือไม่ก็ตามค่าธรรมเนียม 10,000.-บาทต่อปี
2.กิจการทีเ่ กีย
่ วกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ยกเว ้นในสถานทีจ
่ าหน่ายอาหารการเร่
ขายการขายในตลาดและการฆ่าเพือ
่ บริโภคในครัวเรือน
ก.โดยไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.โดยใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(2) การฟอกหนังสัตว์ขนสัตว์แลการสะสมหนังสัตว์
ขนสัตว์ทย
ี่ ังมิได ้ฟอก
ก.การฟอกหนังสัตว์คา่ ธรรมเนียม 10,000.-บาทต่อปี
ข.การสะสมหนังสัตว์คา่ ธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(3) การสะสมเขาสัตว์กระดูกสัตว์ทย
ี่ ังมิได ้แปรรูป
ค่าธรรมเนียม 5,000.-บาทต่อปี
(4) การเคีย
่ วหนังสัตว์เอ็นสัตว์ไขสัตว์คา่ ธรรมเนียม
1,000.-บาทต่อปี
(5) การต ้มการตากการเผาเปลือกหอยเปลือกปู
ยกเว ้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(6) การประดิษฐ์เครือ
่ งใช ้หรือผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆจาก
เปลือกหอยกระดูกสัตว์เขาสัตว์หนังสัตว์ขนสัตว์หรือส่วนอืน
่ ๆของสัตว์
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(7) การผลิตการโม่การปี นการบดการผสมการบรรจุ
การสะสมหรือารกระทาอืน
่ ใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์
หรือพืชเพือ
่ เป็ นอาหารสัตว์
ก.ไม่เกิน 500 ก.ก. ค่าธรรมเนียม 750.-บาทต่อปี
ข.เกินกว่า 500 ก.ก. ค่าธรรมเนียม 1,500.-บาทต่อปี
(8) การสะสมหรือการล ้างครั่งค่าธรรมเนียม 2,000.บาทต่อปี
3.กิจการทีเ่ กีย
่ วกับอาหารเครือ
่ งดืม
่ น้ าดืม
่
(1) การผลิตเนยเนยเทียมค่าธรรมเนียม 500.-บาท
ต่อปี
(2) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกงน้ าพริกเผาน้ าปลาน้ าเคย
น้ าบูดไู ตปลาเต ้าเจีย
้ วซีอวิ้ หอยดองซอสปรุงรสอืน
่ ๆยกเว ้นการผลิตบริโภค
ในครัวเรือนค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(3) การผลิตการหมักการสะสมปลาร ้าปลาเจ่ากุ ้งเจ่า
ยกเว ้นการผลิตเพือ
่ บริโภคในครัวเรือนค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(4) การตากเนือ
้ สัตว์การผลิตเนื้อสัตว์เค็มการเคีย
่ วมัน
กุ ้งยกเว ้นการผลิตเพือ
่ บริโภคในครัวเรือนค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(5) การนึง่ การต ้มการเคีย
่ วการตากหรือวิธอ
ี น
ื่ ใดใน
การผลิตอาหารจากสัตว์พช
ื ยกเว ้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหารการเร่ขายใน
ตลาดและการผลิตเพือ
่ บริโภคในครัวเรือน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ก.วันหนึง่ 100 เข่งหรือ 500 ตัวค่าธรรมเนียม 250.-บาทต่อปี
ข.วันหนึง่ เกินกว่า 100 เข่งหรือ 500 ตัวขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 500.-บาท
ต่อปี
(6) การเคีย
้ วน้ ามันหมูการผลิตกุนเชียงหมูยอไส ้
กรอกหมูตงั ้ ยกเว ้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหารการเร่ขายการขายในตลาด
และผลิตเพือ
่ บริโภคในครัวเรือนค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(7) การผลิตเส ้นหมีข
่ นมจีนก๊วยเตีย
๋ วเต ้าฮวยเต ้าหู ้วุ ้น
เส ้นเกีย
่ มอี่
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(8) กการผลิตแบะแซค่าธรรมเนียม 1,000บาทต่อปี
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ องขวดหรือภาชนะอืน
่

ใด
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(10) การประกอบกิจการทาขนมปั งสดขนมปั งแห ้ง
จันอับขนมเปี๊ ยะ
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
(11) การแกะการล ้างสัตว์น้ าทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ
กิจการห ้องเย็นยกเว ้นการผลิตเพือ
่ บริโภคในครัวเรือนค่าธรรมเนียม
3,000.-บาทต่อปี
(12) การผลิตน้ าอัดลมน้ าหวานน้ าโซดาน้ าถั่วเหลือง
เครือ
่ งดืม
่ ชนิดต่างๆบรรจุกระป๋ องขวดหรือภาชนะอืน
่ ใดยกเว ้นการผลิต
เพือ
่ บริโภคในครัวเรือน
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(13) การผลิตการแบ่งบรรจุน้ าตาล
ก.อุตสาหกรรมครัวเรือนค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.อุตสาหกรรมขนาดใหญ่คา่ ธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัวค่าธรรมเนียม
3,000.-บาทต่อปี
(15) การผลิตการแบ่งบรรจุเอททิลแอลกฮอล์สรุ า
เบียร์น้ าส ้มชายชูคา่ ธรรมเนียม 2,500.-บาทต่อปี
(16) การคัว่ กาแฟ
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
้ ด ้วยเครือ
(17) การผลิตลูกชืน
่ งจักร
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 750.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 2 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(18) การผลิตผงชูรสค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อ
ปี
(19) การผลิตน้ ากลัน
่ บริโภค
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 5
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาท
ต่อปี
ค.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,500.-บาทต่อปี
(20) การตากการหมักการดองผักผลไม ้หรือพืช
อย่างอืน
่ ยกเว ้นเพือ
่ บริโภคในครัวเรือนค่าธรรมเนียม 500.-บาท
(21) การผลิตการบรรจุใบชาแห ้งขาผงหรือเครือ
่ งดืม
่
ชนิดผง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(22) การผลิตไอศกรีมยกเว ้นการผลิตเพือ
่ บริโภคใน
ครัวเรือน
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
(23) การผลิตบะหมีม
่ ักกะโรนีหรือผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆที่
คล ้ายคลึง
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(24) การประกอบกิจการห ้องแช่เย็นแช่แข็งอาหาร
ค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(25) การผลิตน้ าแข็งยกเว ้นการผลิตเพือ
่ ใช ้สถานที
จาหน่ายอาหารและเพือ
่ การบริโภคในครัวเรือน
ก.ใช ้เครือ
่ งทาความเย็นไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งทาความเย็นเกิน 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 10 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 10
แรงม ้าค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ค.ใช ้เครือ
่ งทาความเย็นเกินกว่า 10 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 1,000.บาทต่อปี
(26) การเก็บการถนอมอาหารด ้วยเครือ
่ งจักรทีม
่ ก
ี าลัง
ตัง้ แต่ 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
4. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับเวชภัณฑ์อป
ุ กรณ์การแพทย์เครือ
่ งสาอางผลิตภัณฑ์
ชาระ
(1) การผลิตการโม่การบดการผสมการบรรจุยาด ้วย
เครือ
่ งจักร
ก.ไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.เกิน 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ค.เกิน 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(2) การผลิตการบรรจุยาสีฟันแชมพูผ ้าเย็นกระดาษ
เย็นเครือ
่ งสาอางต่างๆ
ก.โดยไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 750.-บาทต่อปี
ข.โดยใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(3)การผลิตสาลีผลิตภัณฑ์จากสาลีคา่ ธรรมเนียม
1,000.-บาทต่อปี
(4)การผลิตภัณฑ์ผ ้าพันแผลผ ้าปิ ดแผลผ ้าอนามัย
ผ ้าอ ้อมสาเร็จรูป
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(5)การผลิตสบูผ
่ งซักฟอกผลิตภัณฑ์ชาระล ้างต่างๆ
5. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการเกษตร
(1) การคัดการสกัดเอาน้ ามันจากพืช
ก.โดยไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.โดยใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(2) การล ้างการอบการรมการสะสมยางดิบ
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(3) การผลิตแป้ งสาปะหลังแป้ งสาคูหรือแป้ งอืน
่ ๆใน
ทานองเดียวกันด ้วยเครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(4) การสีข ้าวด ้วยเครือ
่ งจักร
ก.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 15 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 15 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 40 แรงม ้า
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ค.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 40 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(5) การผลิตยาสูบ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

63
ลาด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(6) การขัดการกะเทาะการบดเมล็ดพืชการนวดข ้าว
ด ้วยเครือ
่ งจักร
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(7) การผลิตการสะสมปุ๋ ย
ก.การผลิตค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.การสะสมค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(8) การผลิตใยมะพร ้าวหรือวัตถุคล ้ายคลึงด ้วย
เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(9) การตากการสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(10) การเพาะเห็ดฟาง
ก.เพาะเห็ดฟางตัง้ แต่ 5 โรงเรือนไม่เกิน 7 โรงเรือนค่าธรรมเนียม 200.บาทต่อปี
ข.เพาะเห็ดฟางตัง้ แต่ 7 โรงเรือนไม่เกิน 10 โรงเรือนค่าธรรมเนียม
500.-บาทต่อปี
6. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับโลหะหรือแร่
(1) ผลิตโลหะเป็ นภาชนะเครือ
่ งมือเครือ
่ งจักรหรือ
เครือ
่ งใช ้ต่างๆ
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรมีกาลังเปิ น 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
ค.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(2) การหลอมการหล่อการถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด
ยกเว ้นกิจการใน (1) ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(3) การกลึงการเจาะการตีการประสานการรีดการอัด
โลหะด ้วยเครือ
่ งจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้ ายกเว ้นกิจการใน (1)
ค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
่ มการตัดด ้วยเครือ
(3.1) การเชือ
่ งจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้ ายกเว ้นกิจการใน (1) ค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
(4) การเคลือบการชุปโลหะด ้วยตะกัว่ ดีบก
ุ โครเมีย
่ มนิ
เกิลหรือโลหะอืน
้ ใดยกเว ้นกิจการใน (1) ค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อ
ปี
(5) การขัดการล ้างโลหะด ้วยเครือ
่ งจักรสารเคมีหรือ
วิธอ
ี น
ื่ ใดยกเว ้นกิจการใน(1)
ก.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 2,000.บาทต่อปี
ค.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(6) การทาเหมืองแร่การสะสมการแยกการคัดเลือก
หรือการล ้างแร่คา่ ธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
7. กิจการเกีย
่ วกับยานยนต์เครือ
่ งจักรหรือกล
(1) การต่อการประกอบการเคาะการปะผุการพ่นสีการ
พ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก.ไม่เกิน 100 ตารางเมตรค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.เกิน 100 ตารางเมตรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(2) การตัง้ ศูนย์ถว่ งล ้อการซ่อมการปรับแต่งระบบ
การปรับอากาศหรืออุปกรณ์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของยานยนต์เครือ
่ งจักร
หรือเครือ
่ งกลค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(3) การประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับยานยนต์เครือ
่ งจักร
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หรือเครือ
่ งกลซึง่ มีไว ้บริการหรือจาหน่ายและในการประกอบูรกิจนัน
้ มีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครือ
่ งจักรหรือเครือ
่ งกลดังกล่าวด ้วย
ค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(4) การล ้างการอัดฉีดยานยนต์คา่ ธรรมเนียม 500.บาทต่อปี
(5) การผลิตการซ่อมการอัดแบตเตอรี่
ก.การผลิตค่าธรรมเรียม 3,000.-บาทต่อปี
ข.การซ่อมการอัดค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
่ มยางการซ่อม
(6) การปะการเชือ
่ มยางและซ่อมจักรยาน,จักรยานยนต์คา่ ธรรมเนียม
ก.การปะการเชือ
200.-บาทต่อปี
ข.การปะการเชือ่ มยางรถยนต์พาหนะทีใ่ ช ้เครือ
่ งยนต์คา่ ธรรมเนียม 400.บาทต่อปี
(7) การอัดเบรกผ ้าครัชค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อ
ปี
8. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับไม ้
(1) การผลิตไม ้ขีดไฟค่าธรรมเนียม 2,000.-บาท
ต่อไป
(2) การเลือ
่ ยการซอยการขัดการไสการเจาะการขุด
ร่องการทาคิว้ หรือการตัดไม ้ด ้วยเครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อ
ปี
(3) การประดิษฐ์ไม ้หวายเป็ นสิง่ ของด ้วยเครือ
่ งจักร
หรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม ้
หรือหวายค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(4) การอบไม ้ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(5) การผลิตป
ู ด ้วยเครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.บาทต่อปี
(6) การประดิษฐ์สงิ่ ของเครือ
่ งใช ้เครือ
่ งเขียนด ้วย
กระดาษ
ก.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.บาท
ค.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(7) การผลิตกระดาษต่างๆค่าธรรมเนียม 2,000.บาทต่อปี
(8) การเผ่าถ่านหรือการสะสมถ่าน
ก.ไม่เกิน 20 กระสอบค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.เกิน 20 กระสอบถึง 40 กระสอบค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
ค.เกิน 40 กระสบอขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 400.-บาทต่อปี
9. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการการอาบอบนวดค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(2) การประกอบกิจการสถานทีอ
่ าบน้ าอบไอน้ าอบ
สมุนไพรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(3) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอืน
่ ใน
ทานองเดียวกัน
ก.มีห ้องพักไม่เกิน 20 ห ้องค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.มีห ้องพักเกิน 20 ห ้องแต่ไม่เกิน 50 ห ้องค่าธรรมเนียม 2,000.-บาท
ต่อปี
ค.มีห ้องพักเกิน 50 ห ้องขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(4) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให ้เช่าห ้อง
เช่าห ้องแบ่งเช่า
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ก.มีจานวน 1-5 ห ้องค่าธรรมเนียม 100.-บาทต่อปี
ข.มีจานวน 6-10 ห ้องค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ค.มีจานวน 11-20 ห ้องค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
ง.มีจานวน 21-50 ห ้องค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
จ.มีจานวนตัง้ แต่ 51 ห ้องขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(5) การประกอบกิจการโรงมหรสพค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(6) การจัดให ้มีการแสดงดนตรีเต ้นราราวงรองเง็งดิส
โก ้เทคคาราโอเกะหรือการแสดงอืน
่ ๆในทานองเดียวกันค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(7) การประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอืน
่ ๆใน
ทานองเดียวกันค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(8) การจัดให ้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียง
ประกอบหรือการเล่นอืน
่ ๆในทานองเดียวกันค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อ
ปี
(9) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว ้นแต่
กิจการทีอ
่ ยูใ่ นบังคับตามกฎหมายว่าด ้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(10) การประกอบกิจการให ้บริการควบคุมน้ าหนักโดย
วิธก
ี ารควบคุมทางโภชนาการให ้อาหารทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์พเิ ศษการบริหาร
ร่างกายหรือโดยวิธอ
ี น
ื่ เว ้นแต่การให ้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด ้วยสถานทีพ
่ ยาบาลค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(11) การประกอบกิจการส่วนสนุกตู ้เกม
ก.กิจการส่วนสนุกค่าธรรมเนียม 5,000.-บาทต่อปี
ข.กิจการตู ้เกมค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(12) การประกอบกิจการห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทาง
การแพทย์การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือสิง่ แวดล ้อมค่าธรรมเนียม
5,000.-บาทต่อปี
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์หรือสนามฝึ กซ ้อม
กอล์ฟค่าธรรมเนียม 5,000.-บาทต่อปี
10. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับสิง่ ท่อ
(1) การปั่ นด ้ายการกรอด ้ายการทอผ ้าด ้วยเครือ
่ งจักร
หรือการทอผ ้าด ้วยทีก
่ ระตุกตัง้ แต่ 5 กีข
่ น
ึ้ ไป
ก.โดยใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 5,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้กีก
่ ระตุกตัง้ แต่ 5 กีแ
่ ต่ไม่เกิน 10 กีค
่ า่ ธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
ค.ใช ้กีก
่ ระตุกเกิน 10 กีข
่ น
ึ้ ไปค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(2) การสะสมปอป่ านฝ้ ายหรือนุ่นค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(3) การปั่ นฝ้ ายหรือนุ่นด ้วยเครือ
่ งจักร
ก.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรเกิน 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
่ กระสอบพรมหรือสิง่ ทออืน
(4) การทอเสือ
่ ๆด ้วย
เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(5) การเย็บผ ้าด ้วยเครือ
่ งจักรตัง้ แต่ 5 เครือ
่ งขึน
้ ไป
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(6) การพิมพ์ผ ้าหรือการพิมพ์บนสิง่ ทออืน
่ ๆ
ค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(7) การซักการอบการรีดการอัดกรีบผ ้าด ้วย
เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(8) การย ้อมการกัดสีผ ้าหรือสิง่ ทออืน
่ ๆ
ก.การกัดสีผ ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.การย ้อมประเภทรับจ ้างทั่วไปค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
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ค.การย ้อมประเภทโรงงานค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
11. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุทค
ี่ ล ้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดน
ิ เผา
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(2) การระเบิดการโม่การป่ นหินด ้วยเครือ
่ งจักร
ค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(3) การผลิตเครือ
่ งใช ้ด ้วยซีเมนต์หรือวัตถุท ี่
คล ้ายคลึง
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(4) การสะสมการผสมซีเมนต์หน
ิ ทรายหรือวัตถุท ี่
คล ้ายคลึงกัน
ก.ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัมค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
ข.ตัง้ แต่ 5,000 กิโลกรัมขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
(5) การเจียระไนเพชรพลอยหินกระจกหรือวัตถุท ี่
คล ้ายคลึงกัน
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(6) การเลือ
่ ยการตัดหรือการประดิษฐ์เป็ นสิง่ ของ
ต่างๆค่าธรรมเนีม 1,000.-บาทต่อปี
(7) การผลิตชอล์กปูนปลาสเตอร์ปน
ู ขาวดินสอพอง
หรือการเผาหินปูน
ค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆทีม
่ แ
ี ร่ใยหินเป็ น
ส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่นผ ้าเบรกผ ้าครัชกระเบือ
้ งมุงหลังคากระเบือ
้ ง
ยางฝ้ าเพดานท่อน้ าเป็ นต ้นค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก ้วค่าธรรมเนียม
3,000.-บาทต่อปี
(10) การผลิตกระดาษทรายค่าธรรมเนียม 2,000.บาทต่อปี
(11) การผลิตใยแก ้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก ้ว
ค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
12. กิจการทีเ่ กีย
่ วกับปิ โตรเลียมถ่านหินสารเคมี
(1) การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งกรดด่างสาร
ออกซิไดส์หรือสารตัวทาลายค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(2) การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งก๊าซ
1.การผลิตการบรรจุคา่ ธรรมเนียม 3,000.-บาท
ต่อปี
2.การสะสมการขนส่ง
ก.พืน
้ ทีป
่ ระกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาท
ต่อปี
ข.พืน
้ ทีป
่ ระกอบการเกิน 100 ตารางเมตรขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.บาทต่อปี
ค.ปั๊ มคลังก๊าซค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(3) การผลิตการกลัน
่ การสะสมการขนส่งน้ ามัน
ปิ โตรเลียมหรือการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
1.การผลิตการกลัน
่ ค่าธรรมเนียม 7,000.-บาท
ต่อปี
2.การสะสมการขนส่ง
ก.ไม่เกิน 1,000 ลิตรค่าธรรมเนียม 300.-บาทต่อปี
ข.เกิน 1,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 5,000 ลิตรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
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ค.สถานีบริการตัง้ แต่ 5,000 ลิตรขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,500.-บาทต่อปี
(4) การผลิตการสะสมการขนส่งถ่านหินถ่านโค ้ก
ค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(5) การพ่นสียกเว ้นกิจการใน 7(1) ค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(6) การประดิษฐ์สงิ่ ของครือ
่ งใช ้ด ้วยยางยางเทียม
พลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลนท์หรือวัตถุทค
ี่ ล ้ายคลึง
ก.ใช ้เครือ
่ งจักรไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ใชเครือ
่ งจักรเกิน 2 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 1,500.-บาทต่อปี
(7) การโม่การบดชัน
ก.โดยไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.โดยใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,500.-บาทต่อปี
(8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสีคา่ ธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(9) การผลิตการล ้างฟิ ลม
์ รูปถ่ายหรือฟิ ลม
์ ภาพยนตร์
1.การผลิตค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
2.การล ้าง
ก.ฟิ ลม
์ รูปถ่ายค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ข.ฟิ ลม
์ ภาพยนตร์คา่ ธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(10) การเคลือบการชุปวัตถุด ้วยพลาสติก
เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุทค
ี่ ล ้ายคลึง
ค่าธรรมเนียม 1,500.-บาทต่อปี
(11) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุทค
ี่ ล ้ายคลึงกันค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(12) การผลิตการบรรจุสารเคมีดบ
ั เพลิงค่าธรรมเนียม
2,000.-บาทต่อปี
(13) การผลิตน้ าแข็งแห ้งค่าธรรมเนียม 1,500.-บาท
ต่อปี
(14) การผลิตการสะสมการขนส่งดอกไม ้เพลิงหรือ
สารเคมีอน
ั เป็ นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม ้เพลิง
ก.การทาหรือขนส่งค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
ข.การเก็บหรือค ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบงา
ค่าธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
(16) การผลิตบรรจุการสะสมการขนส่งสารกาจัด
ศัตรูพช
ื หรือพาหนะนาโรค
ก.การผลิตการบรรจุคา่ ธรรมเนียม 3,000.-บาทต่อปี
ข.การสะสมการขนส่งค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(17) การผลิตการบรรจุการสะสมกาวค่าธรรมเนียม
1,000.-บาทต่อปี
13. กิจการอืน
่ ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อน
ื่ ทีม
่ ล
ี ักษณะ
เดียวกันด ้วยเครือ
่ งจักร
ก.ไม่เกิน 2 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 500.-บาทต่อปี
ข.เกิน 2 แรงม ้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม ้าค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ค.ตัง้ แต่ 5 แรงม ้าขึน
้ ไปค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(2) การผลิตการซ่อมเครือ
่ งอิเลคโทรนิคส์เครือ
่ ง
ไฟฟ้ าอุปกรณ์อเิ ลคโทรนิคส์อป
ุ กรณ์ไฟฟ้ า
ก.การผลิตค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
ข.การซ่อมค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
(3) การผลิตเทียนเทียนไขหรือวัตถุทค
ี่ ล ้ายคลึง
ก.ไม่ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
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ข.ใช ้เครือ
่ งจักรค่าธรรมเนียม 2,000.-บาทต่อปี
(4) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียม 200.-บาทต่อปี
(5) การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของทีช
่ ารุดใช ้แล ้วหรือ
เหลือใช ้ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค ้าค่าธรรมเนียม
1,000.-บาทต่อปี
(7) การล ้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ทใี่ ช ้แล ้ว
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาทต่อปี
ี งวัตถุทม
(8) การพิมพ์สล
ี่ ใิ ช่สงิ่ ท่อค่าธรรมเนียม
1,000.-บาทต่อปี
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))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
แจ ้งผ่านศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนตามช่องทางการให ้บริการของส่วนราชการนัน
้ ๆ
(หมายเหตุ: (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระบุรี))
2)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
(หมายเหตุ: (036-307470 ต่อ 12))
3)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
(หมายเหตุ: (036-307470 ต่อ 18))
4)
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน
(หมายเหตุ: (www.nongno.go.th))
5)
ศูนย์บริการประชาชนสานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลาด ับ
ชือ
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข ้อกาหนดของท ้องถิน
่ ))
หมายเหตุ
การแจ ้งผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีเ่ อกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วันและให ้แจ ้งต่อผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วันนั บแต่
วันทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ
19.2 ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ พิจารณายังไม่แล ้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข ้อ 19.1 ให ้แจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็จพร ้อมสาเนาแจ ้งก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
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ข้อมูลสาหร ับเจ้าหน้าที่
่ กระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ชือ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่ ห ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน
่ (กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมพ.ศ. 2550
2)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 2545
ระด ับผลกระทบ:บริการทั่วไป
้ ทีใ่ ห้บริการ:ท ้องถิน
พืน
่
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 30.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-
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แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเงขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจงนนามแทนนิติบคุ คง
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเงขที่ ………..……. หมูท่ ี่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวน/ตาบง ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาง/สุขาภิบาง/อบต …………….….……….
จันหวัด ………………………… หมายเงขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหงักฐานต่านๆ มาด้ วยแง้ วดันนี ้

สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักนานรัฐวิสาหกิจ)

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยควบคุมอาคาร หนันสือให้ ความเห็นชอบการประเมินผง
ต่อสิน่ แวดง้ อม หรื อใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็ น

ใบมอบอานาจ (ในกรณีทมี่ ีการมอบอานาจ)

สาเนาหนันสือรับรอนการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คง

หงักฐานที่แสดนการเป็ นผู้มีอานาจงนนามแทนนิติบคุ คง

เอกสารหงักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้ อนถิ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้ าหน้ าทีก่ รอก)

ขอรับรอนว่าข้ อความในคาขอนี ้เป็ นความจริ นทุกประการ

(งนชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )

กระทบ
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ส่วนขอนเจ้ าหน้ าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เงขที่ ...................................................ได้ รับเรื่ อนเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแง้ ว เอกสารหงักฐาน

ครบ

ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(งนชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่น ...............................................

ส่วนขอนผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เงขที่ ...................................................ได้ รับเรื่ อนเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแง้ ว เอกสารหงักฐาน

ครบ

ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(งนชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่น ...............................................
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