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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545
๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) (ฉบับที่ ๔) และ (ฉบับที่ ๕)
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕) กฎกระทรวงกาหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ.๒๕๕๒
๖) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๗) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๑๐
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด ๒๐
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๑
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 20/0๗/2558 13:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
๒) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - 16:30 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ ตามที่
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวกาหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วัน ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่
ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตราย
ใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่อ
15 นาที งานสุขาภิบาล ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
1)
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชั่วโมง งานสุขาภิบาล หากผู้ขอต่อ
ของคาขอและความครบถ้วนของ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคา
เอกสารหลักฐานทันที
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
กรณีไม่ถูก ต้อง/ครบถ้วน
เพิ่ม เติมให้ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
ตามที่กาหนดในแบบ
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่
บันทึกความบกพร่อง
2)
สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
ให้เจ้า หน้าที่ส่งคืนคา
จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
ขอและเอกสารพร้อม
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
เหตุแห่งการคืนด้วย
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
และแจ้งสิทธิในการ
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

3)

การแจ้งผล
การพิจารณา

4)

-

5)

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ

๙ วัน

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่ง 5 วัน
ไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ)
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง 1 วัน
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น
พร้อมรับใบอนุญาต)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๑5 วัน

หมำยเหตุ

ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
งานสุขาภิบาล
กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557)
งานสุขาภิบาล
ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสาเนา
แจ้งสานัก ก.พ.ร.
ทราบ
งานสุขาภิบาล

กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
หน่วยนับ
ที่
เอกสำร
เอกสำร
หมำยเหตุ
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ยืนยันตัวตน
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
0
1
ฉบับ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
1
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
3)
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มี 1
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
การมอบอานาจ)
อื่นๆตามที่ราชการ
4)
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มี 1
1
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
อื่นๆตามที่ราชการ
5)
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ภำครัฐผู้ออก
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
สาเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
0
สัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายในการใช้
1)
ประโยชน์สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการอนุญาตตาม
0
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
2) อาคารที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได้

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวน
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร
ฉบับจริง
เอกสำร
0

สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภทกิจการ เช่น
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
โรงงานพ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
3)
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้าไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น
เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ กิจการที่กฎหมายกาหนดให้
มีการประเมินผลกระทบเช่น
4) รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
5) ประเภทกิจการที่กาหนด)
ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่านการ
6) อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร)

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิน่ ประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
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16. ค่ำธรรมเนียม
อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี
(คิตำมประเภทและขนำดของกิจกำร)
รำยกำร
5.1. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์
(1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(1.1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ กวาง และสุกร (ฟาร์มทีเ่ ลี้ยงเกิน ๓๐ ตัวขึ้นไป) ตัวละ
(1.2) การเลี้ยงแพะ แกะ
ตัวละ
(1.3) การเลี้ยงสุนัข แมว
ตัวละ
(1.4) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก
(1.4.1) ตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
(1.4.2) ตั้งแต่ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
(1.4.3) ตั้งแต่ 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว
(1.4.4) ตั้งแต่ 5,000 ตัว ขึ้นไป
(1.5) สัตว์อื่น ๆ หรือแมลง
กิจการละ
(2) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
ตัวละ
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกันเพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
5.2 กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(1.1) โดยใช้เครื่องจักร
(1.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลืองกุ้ง ยกเว้น ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขายและการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์หนังสัตว์ ขน
สัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(6.1) โดยใช้เครื่องจักร
(6.๑.1) เครื่องจักร ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(6.1.2) เครื่องจักร ตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป
(6.2) ไม่ใช้เครื่องจักร

ค่ำธรรมเนียม/ปี/
ฉบับละ(บำท)

30
20
10
500
1,000
1,500
2,000
300
30

2,000

1,000
500
2,000
2,000
1,500
2,000

1,000
2,000
1,000
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(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทาอื่นใด ต่อ
สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(7.1) เนื้อที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
(7.2) เนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ ตารางเมตร
(7.1) เนื้อที่ต่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
(8) การสะสมหรือการล้างครั่ง
5.3 กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง
หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(2.๑) การทาและสะสม
(๒.2) การสะสม
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น การผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(2.๑) การทา หมัก สะสม
(๒.2) การสะสม
(4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น การผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร จากสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(6) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จาหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(6.1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(6.2) ใช้เครื่องจักร
(7) การผลิตสันหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๋ยมอี๋
(7.1) เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น
(7.2) ขนมจีน
(7.3) เต้าหู้
(7.4) เกี้ยมอี๋
(8) การผลิตแบะแซ
(9) การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ หรือขนมอื่นทานอง
เดียวกัน
(9.1) โดยใช้เครื่องจักร
(9.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(10) การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ หรือขนมอื่นทานอง
เดียวกัน
(10.1) โดยใช้เครื่องจักร
(10.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(11) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

2,000
1,000
500
2,000
2,000

2,000
300

2,000
1,000
1,000
1,000

500
300
500
500
500
300
2,000

2,000
1,000

2,000
500
1,000
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(12) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋องขวด
หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12.1) โดยใช้เครื่องจักร
(12.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
(14) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
(15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
(15.1) เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์
(15.2) น้าส้มสายชู
(16) การคั่วกาแฟ และชา
(17) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(17.1) ใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า
(17.2) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า
(17.3) ไม่ใช้เครื่องจักร
(18) การผลิตผงชูรส
(19) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
(19.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(19.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(20.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(20.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(21.1) ใช้เครื่องจักร
(21.2) ไม่ใช้เครื่องจักร
(22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(22.1) ใช้เครื่องจักร
(22.2) ไม่ใช้เครื่องจักร
(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(24.1) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(24.2) พื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(24.3) พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป
(25) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน
(25.1) ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงม้า
(25.2) ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ ๓-๒๐ แรงม้า
(25.3) ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ ๒๑-๑๐๐ แรงม้า

2,000
1,000
3,000
2,000
5,000
2,000
1,500
2,000
1,000
500
5,000
2,000
1,000

5,000
10,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
5,000
10,000

800
1,500
3,000
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(25.4) ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ ๑๐๑ แรงม้า ขึ้นไป
(26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(26.1) ตั้งแต่ ๕-๑๐ แรงม้า
(26.2) ตั้งแต่ ๑๑ แรงม้า ขึ้นไป
5.4 กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องสำอำง
ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำง
(1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(1.1) เครื่องจักร ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(1.2) เครื่องจักร ตั้งแต่ ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
5.5 กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอกน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน ด้วยเครื่องจักร
(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(4.1) เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(4.2) เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป
(5) การผลิตยาสูบ
(5.1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(5.2) เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(5.3) เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป
(6) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(6.1) เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(6.2) เครื่องจักรตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(7.1) การผลิต
(7.2) การสะสม
(7.2.1) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(7.2.2) พื้นที่ตั้งแต่ 1๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
5.6 กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(1.1) โดยใช้เครื่องจักร
(1.2) การไม่ใช้เครื่องจักร
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(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการใน (๑)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑)
(3.1) การกลึง อัด เจาะ รีดโลหะ
(3.1.1) การกลึง อัด เจาะ รีดโลหะ
(3.1.2) การตี ตัด เชื่อม ประสาน โลหะ
(3.2) การตี ตัด เชื่อม ประสาน โลหะ
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใดยกเว้น
กิจการใน (๑)
(5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
(5.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(5.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๖) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
5.7 กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(1.1) การต่อ ประกอบยานยนต์
(1.2) การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนิมรถยนต์
(1.3) การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนิมยานยนต์อื่น ๆ
(2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(2.1) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(2.2) พื้นที่ตั้งแต่ 1๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือปรับปรุง ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
(6.1) รถยนต์
(6.2) รถจักรยานยนต์
(6.3) รถจักรยาน
(๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
5.8 กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้ ด้วย
เครื่องจักร
(2.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(2.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
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(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงา สีหรือ
การแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(3.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
(6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(6.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(6.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(7.1) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตรขึ้นไป
(7.2) พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(8.1) การเผาถ่าน
(8.2) การสะสมถ่าน
(8.2.1) เพื่อขายส่ง
(8.2.2) เพื่อขายปลีก
9.5 กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
(1) กิ จการสปาเพื่ อ สุ ข ภาพเว้ นแต่ เ ป็ น การให้ บ ริก ารในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล
(1.1) พื้นที่ทาการน้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
(1.2) พื้นที่ทาการมากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวดเว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ (๑)
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙
(๑)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นใด ในทานองเดียวกัน
(4.1) ขนาดไม่เกิน ๒๐ ห้อง
(4.2) ขนาด ๒๑-๗๐ ห้อง
(4.3) ขนาด ๗๑-๑๕๐ ห้อง
(4.4) ขนาด ๑๕๑ ห้อง ขึ้นไป
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใดทานอง
เดียวกัน
(5.1) ตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
(5.2) จานวน ๑๑-30 ห้อง
(5.3) จานวน 30-50 ห้อง
(5.4) จานวน 51 ห้องขึ้นไป
กรณีนับเป็นหลัง
(5.5) ตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ห้อง
(5.6) จานวน 6-10 ห้อง
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(5.7) จานวน 11-15 ห้อง
(5.8) จานวน 16-20 ห้อง
(5.9) จานวน 21-25 ห้อง
(5.10) จานวน 25 ห้องขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(9.1) เนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร ขึ้นไป
(9.2) เนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่ กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(12.1) สวนสนุก
(12.2) ตู้เกม หรือเครื่องเล่นเกม เครื่องละ
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๖)การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
5.10 กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทาผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่
ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(5.1) เครื่องจักร ตั้งแต่ ๕-๑๐ เครื่อง
(5.2) เครื่องจักร ๑๑-๒๐ เครื่อง
(5.3) เครื่องจักร ๒๑ เครื่อง ขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(6.1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(6.2) ใช้เครื่องจักร
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(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(7.1) เครื่องจักรความจุรวม ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม
(7.2) เครื่องจักรความจุรวม ตั้งแต่ ๒๖ กิโลกรัม
(8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(8.1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(8.2) ใช้เครื่องจักร
5.11 กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(1.1) โดยใช้เครื่องจักร
(1.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(2) การระเบิด การโม่ การป่นดินด้วยเครื่องจักร
(2.1) การระเบิด
(2.2) การโม่ การป่นหิน
(3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(3.1) โดยใช้เครื่องจักร
(3.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4.1) ไม่เกิน ๕๐๐๐ กิโลกรัม
(4.2) เกินกว่า ๕๐๐๐ กิโลกรัม
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(5.1) ไม่เกิน 5 เครื่อง
(5.2) จานวน 6-15 เครื่อง
(5.3) จานวน 15 เครื่องขึ้นไป
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
5.12 กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี
(๑) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งแก๊ส
(2.1) การผลิต บรรจุแก๊ส
(2.2) การสะสม การขนส่ง
(2.2.1) สะสมไม่เกิน 500 ลิตร
(2.2.2) สะสมเกิน 500-2,000 ลิตร
(2.2.3) สะสมเกินกว่า 2,000 ลิตร
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๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
3,๐๐๐
3,๐๐๐
๕๐๐๐
5,๐๐๐
2,000
500
1,000
2,000
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(3) การผลิตการกลั่นการสะสมการขนส่งน้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(3.1) การผลิต
(3.2) การกลั่น
(3.3) การสะสม
(3.3.1) คลังน้ามัน
(3.3.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(3.3.3) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร
(3.3.3) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(3.4) การขนส่ง
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(4.1) เพื่อขายส่ง
(4.1.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(4.1.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(4.2) เพื่อขายปลีก
(4.2.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(4.2.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗(๑)
(6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตวั อย่าง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่
คล้ายคลึง
(6.1) โดยใช้เครื่องจักร
(6.1.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(6.1.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(6.2) โดยไม่ใช้เครื่งอจักร
(7) การโม่ การบดชัน
(7.1) โดยใช้เครื่องจักร
(7.2) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(8) การผลิตสี หรือน้ามันผสมสี
(8.1) การผลิต
(8.2) การผสม
(9) การผลิต การล้างฟิลม์ รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(9.1) การผลิต
(9.2) การล้างฟิล์มถ่ายรูป
(9.3) การล้างฟิล์มภาพยนตร์
(10) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11.1) พื้นทีต่ ั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(11.2) พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

10,000
10,000
10,000
3,000
2,000
1,000
400

2,000
1,000
600
400
๑,๐๐๐

3,000
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1,000
6,000
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1,000
2,000
1,000
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(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
(12.1) การผลิต
(12.2) การบรรจุ
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง
(14.1) โรงงานผลิตและสะสม
(14.2) สถานที่ผลิตและสะสม
(14.2.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(14.2.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(15) การผลิตแชลแลค หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(16.1) การผลิต
(16.2) การบรรจุ
(16.3) การสะสม
(16.4) การขนส่ง
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(17.1) พื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(17.2) พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
5.13 กิจกำรอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(1.1) เครื่องจักรทีม่ ีกาลังรวมกันตั้งแต่ 21 แรงม้า ขึ้นไป
(1.2) เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(2.1) การผลิต
(2.2) การซ่อม
(2.2.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2.2.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ 51-200 ตารางเมตร
(2.2.3) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(4.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ 51-100 ตารางเมตร
(4.3) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(5.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 401 ตารางเมตร ขึ้นไป
(5.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร

5,000
3,000
2,000

10,000
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3,000
2,000

16/21
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(6.1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ 401 ตารางเมตร ขึ้นไป
(6.2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
(7) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(7.1) ใช้เครื่องจักร
(7.2) ไม่ใช้เครื่องจักร
(8) การพิมพ์สลี งบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

3,000
2,000
1,000
500
1,000

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1.ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์ดารงธรรม งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
2.ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1.แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต (เอกสาร1)
2.แบบ นส.๓/๑ หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม ตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดทา
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต (เอกสาร2)
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เอกสารหมายเลข 1

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
(เจ้าหน้าที่กรอก)

ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน 


ครบ
ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน 


ครบ
ไม่ครบ
1) .....................................................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ..............................................
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เอกสารหมายเลข 2
หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ซึ่งต้องจัดทาหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นคาขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต

(แบบ นส.3/1)
ที.่ .........../................

สานักงาน...............................................
วันที.่ ........เดือน..............................พ.ศ. ...........................

เรื่อง

ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติม
เรียน .........................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพื่อประกอบกิจการ...........................................
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................
4) ...............................................................................
5) ...............................................................................
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายใน
........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไปและ จะส่งคืนคาขอ
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต
วันที.่ ............เดือน.................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ)............................................รับทราบ
(............................................)
ตาแหน่ง........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
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19. หมายเหตุ :
แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
(1) ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคู่มือประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอและความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีถูกต้องและครบถ้วน
1

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ

ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ด้าน
สุขลักษณะ

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุง
ด้านสุขลักษณะ
ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ
2

ภายใน 30 วัน

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7

(4) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

วัน)

(4) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
มีคาสั่งไม่อนุญาต
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์
4
)

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้แจ้งเพื่อดาเนินการ

แนะนาต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันที นับแต่วนั ที่
ได้รับคาขอ

กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่อง
และเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบ น.ส 3/1

แก้ไขคาขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุใน
การแจ้งครบถ้วนแล้ว

กรณีไม่แก้ไขคาขอ/
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าทีส่ ่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 3
และบันทึกการดาเนินการดังกล่าว
ไว้
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้

(5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
* กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ
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1

หมายถึง คาขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคาขอถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน
หากมีเหตุไม่อาจออกใบอนุญาตได้ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน จนพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
3
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผู้ออกคาสัง่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4
หมายถึง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30
วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2

วันที่พิมพ์
สถานะ

จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)

