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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลต าบลบางเสร่ 
กระทรวง :  มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลบางเสร่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 
     3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5)   
     4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
     5. กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 
     6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 
     7. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ... เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2552 
     8. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการการนั้นๆ)  
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  
11. ช่องทางการให้บริการ 
          สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางเสร่ 
          ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ..90..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ผู้ขอต่อใบอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน     
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว  และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
      2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
    (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ; ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

(ระบุตามบริบทของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้) 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  (แต่ละประเภท
ของกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ทอ้งถ่ิน
ก าหนด 

15 นาท ี
 

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดท าบนัทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

15-30 นาท ี
 

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ 

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนค าขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์  
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 
 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจดา้นสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

15 วัน งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ 

กฎหมายก าหนดภายใน 30 
วัน นบัแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถ่ิน
ก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธใิน
การอุทธรณ์ 

8 วัน งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วนัที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่้องถิ่นก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายตอ่
สุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
พร้อมรับใบอนุญาต  

 5 วัน งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ 

กรณีไม่ช าระตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่คา้งช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 0 1 ฉบับ - 

       
       

4) ใบมอบอ านาจ    
(ในกรณที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนนิตติ
บุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
หรือสัญญาเช่า หรือ
สิทธิอ่ืนใด ตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ท่ี
ใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการ เช่น 
ใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ 
เช่น รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการที่
ก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 
 
 

7) ใบรับรองแพทย์และ
ใบผ่านการฝึกอบรม
การนวดต่างๆจาก

 1 1 ฉบับ (ใบรับรอง
แพทย์ฉบับจริ
1 ฉบับ และใบ
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สถาบันที่ได้รับการ
รับรองโดย
กระทรวง
สาธารณสุข 

ผ่านการ
ฝึกอบรม
ส าเนา 1 
ฉบับ) 
 

 
16.ค่าธรรมเนียม  ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางเสร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 

 
ล าดับที่ รายการ อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี(บาท) 

หมายเหตุ 

1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
ก. ม้า โค กระบือ เกิน 100 ตัวขึ้นไป 
ข. ม้า โค กระบือ ไม่เกิน 10 ตัว 

 
1,500 
500 

 

2 การเลี้ยงสุกร 
ก. สุกรเกิน 50 ตัวขึ้นไป 
ข. สุกรเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 
ค. สุกรไม่เกิน 20 ตัว 

 
1,500 
750 
500 

 

3 การเลี้ยงแพะ แกะ 
ก.  แพะ แกะ เกิน 50 ตัวขึ้นไป 
ข.  แพะ แกะ เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัวขึ้นไป 
ค. แพะ แกะ ไม่เกิน 20 ตัว 

 
1,500 
750 
500 

 
 

4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่  
ก. ห่าน เป็ด ไก่ เกิน 50  ตัวขึ้นไป 
ข. ห่าน เป็ด ไก่ ไม่เกิน 50 ตัวขึ้นไป 

 
1,000 
200 

 

5 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม การรีดน้ านม 500  
6 การท าเนย เนยเทียม 1,000  
7 การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นการฆ่าในภัตตาคาร โรงแรม หรือร้านข้าวแกง 

เพ่ือปรุงอาหารในนั้นหรือการฆ่าเพ่ือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเอง 
500  

8 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์นานาชนิดในที่สาธารณะหรือ
เอกชน หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้า
ชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 
 
2,000 

 

9 การฟอกหนังสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ 2,000  
10 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 2,000  
11 การสะสมหนังสัตว์ชนิดแผ่นที่ฟอกแล้ว 3,000  
12 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในรายที่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
1,000  

13 การประดิษฐ์ของใช้ด้วยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์  ขนสัตว์และยาง 2,000  
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14 การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 1,000  
15 การสะสมหรือครั่ง 1,000  
16 การสะสมอาหารสัตว์ 

ก. สะสมอาหารสัตว์ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
ข. สะสมอาหารสัตว์เกินกว่า 200 กิโลกรัม 
ค. สะสมอาหารสัตว์เกินกว่า 1,000 กิโลกรัม 

 
200 
600 
1,500 

 
 
 
 
 
 

17 การท ากะปิ น้ าปลา น้ าเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง โดยใช้
เครื่องจักร 
-การท ากะปิ ไตปลา เต้าเจี้ยว หอยดอง โดยไม่ใช้เครื่องจักร  เกินกว่า 60 
กิโลกรัม 
-การท าน้ าปลา น้ าเคย ซีอ๊ิว โดยไม่ใช้เครื่องจักร เกินกว่า 200 ลิตร 
-การท ากะปิ ไตปลา เต้าเจี้ยว หอยดอง น้ าปลา  น้ าเคย ซีอ๊ิว โดยใช้
เครื่องจักร 

 
 
500 
 
500 
1,000 

 

18 การท า การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า  ตั้งแต่ 60 กิโลกรัมข้ึน
ไป 

1,000  

19 การท าและการตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง 
ก. กุ้งแห้ง 
ข. ปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู การเคี่ยวมันกุ้ง 

 

 
1,000 
500 

 

20 การนึ่งปลา การต้มปลา ซึ่งใช้แทนการนึ่ง ยกเว้นการนึ่งหรือการต้มใน
ภัตตาคาร โรงแรม  หรือร้านข้างแกงปรุงอาหารในนั้น และการนึ่งหรือต้ม
เพ่ือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเอง 

ก. กิจการในครัวเรือน 
ข. กิจการโรงงาน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคล 

 
 
 
1,000 
2,000 

 

21 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
 
 

1,500 
 

 

22 การอัดเอาน้ ามัน 
ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

  

 
1,000 
500 

 

23 การเค่ียวน้ ามัน การท ากุนเชียง หมูตั้ง 1,000 
 

 

24 การท าแบะแซ 1,000 
 

 

25 การท าอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
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ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 

3,000 
500 

26 การท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

27 การท าน้ าอัดลม น้ าหวาน โซดา 3,000  
28 การท าน้ าตาล 1,000 

 
 

29 การท าน้ านมข้น 1,500 
 

 

30 การท าแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู และการท าแป้งอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 3,000 
 

 

31 การสีข้าว 1,000  
32 การต้มกลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้ าส้มสายชู 2,000  

 
 

33 การค่ัวกาแฟ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

34 การท าลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 1 แรงม้า 

 
1,000 
500 
200 

 

35 การท าผงชูรส 
 
 
 
 

1,500 
 

 

36 การท าน้ ากลั่น น้ าบริโภค เครื่องดื่มต่างๆ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
ค. ตู้กรองน้ าเพ่ือบริโภค 

 
2,000 
500 
300 
 
 

 

37 การท าน้ าแข็ง 
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า 
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า 

 
500 
1,000 
2,000 

 

38 การเก็บถนอมอาหาร โดยใช้เครื่องจักรก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,500 
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39 การท าบรรจุใบชาแห้ง 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 การท าไอศกรีม 
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า 
ค. เกิน 2 แรงม้าขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 
ง. เกิน 20 แรงม้า ขึ้นไป 

 
200 
700 
1,000 
2,000 

 

41 การท าบะหมี่ มักกะโรนี 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
500 

 

42 การท าสบู่ 
ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
750 

 

43 การโม่ บดยา ด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้า 

 

 
1,000 
500 
300 

 

44 การท าบรรจุ เครื่องส าอาง และยาสีฟัน 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

45 การท า บรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

46 การท าส าลี 1,500 
 

 

47 การท าหรือประดิษฐ์ผ้าเย็น และสิ่งคล้ายคลึงกันไม่บรรจุ หรือบรรจุใน
กล่องหรือซอง 

ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
1,500 
700 

 

48 การท ายากันยุงชนิดเผามีควัน 
ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
700 

 

49 การปั่นฝ้าย หรือนุ่นโดยใช้เครื่องจักร 1,500  
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50 การกรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือด้ายที่กระตุก  
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 

ก. การกรอด้าย ทอผ้า ด้วยเครื่องจักร 
ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ 

 
 
1,500 
700 

 

51 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 2,000  
52 การสะสมปอหรือป่าน 1,500 

 
 

53 การทอเสื่อ พรม และสิ่งทออ่ืน 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

54 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร 
ก. ตั้งแต่ 6 เครื่องขึ้นไป 

 
500 

 
 
 
 
 
 

55 การซัก การรีด การอบ การอัดกลีบ  กัดสีผ้า โดยใช้เครื่องจักร 
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 1 แรงม้าข้ึนไป 
ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1 แรงม้า 
ค. เครื่องบริการซักผ้า 

- จ านวน 1-3 เครื่อง 
- จ านวน 4-6 เครื่อง 
- จ านวนมากกว่า 6 เครื่องขึ้นไป 

 
1,500 
1,000 
 
300 
500 
1,000 

 

56 การล้าง การรม การสะสมยางดิบ 1,500  
57 การสีข้าว 2,000  
58 การท าและมวนยาสูบ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
500 

 

59 การขัดกะเทาะ บดเมล็ดพืช 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

 
1,500 
500 

 

60 การท า สะสมปุ๋ย 
ก. การสะสมปุ๋ยไม่เกิน 200 กก. 
ข. การท าสะสมปุ๋ยเกิน 200 กก. แต่ไม่เกิน 1,000 กก. 
ค. การสะสมปุ๋ยตั้งแต่ 1,000 กก.ขึ้นไป 

 
200 
600 
1,000 

 

61 การท าใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000  
62 การแปรรูป การตาก การเก็บสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 3,000  
63 การท าไม้ขีดไฟ 2,000  
64 การท าธูปโดยใช้เครื่องจักร 2,000  
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65 การสะสมถ่านโค้ก 
ก. ขายส่ง 
ข. ขายปลีก 

 
500 
200 

 

66 การเลื่อยไม้ ซอยไม้ 
ก. โดยใช้เครื่องจักรซึ่งมีก าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 
ข. โดยใช้เครื่องจักรต่ ากว่า 5 แรงม้า 
ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
1,000 
500 

 

67 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรทีมีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 

 
1,500 
1,000 

 
 
 

 ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 500  
68 การใส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว และตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรทีมีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 

 
1,500 
1,000 
500 

 
 
 
 
 

69 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้และเครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
ก. เครื่องจักรทีมีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 

 
1,500 
750 
500 

 

70 การท ากระดาษต่างๆ 1,500 
 

 

71 การท าหลอดกาแฟ 1,000 
 

 

72 การอบไม้ 2,500  
73 การท าแชลเล็ค 2,000  
74 การท ากาว 1,000 

 
 

75 การประดิษฐ์ของใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุคล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
1,500 
500 
 

 

76 การท า บรรจุ การสะสมยาฆ่าแมลง 
ก. การท ายาฆ่าแมลง 

–โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 5 แรงม้า 
–โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
–โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

ข. การบรรจุยาฆ่าแมลง 
ค. การสะสมยาฆ่าแมลง 

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

 



       12/11 

 

 

77 การโม่ การบดชัน 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
500 

 

78 การท าน้ ากรด 4,000  
79 การสะสม การผลิต การบรรจุก๊าซ 

ก. การสะสม การลิต การบรรจุ ก๊าซไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. การสะสม การผลิต การบรรจุก๊าซเกินกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป 
ค. ปั๊มก๊าซ 

 
1,000 
2,000 
 
10,000 

 

80 การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ก. สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน 200 ลิตร 
ข. สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงเกิน 200 ลิตรแต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
ค. สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงเกิน 1,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร 
ง. สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงเกิน 20,000 ลิตรขึ้นไป 

 
500 
1,000 
2,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 

81 การล้างฟิล์มรูปถ่ายและฟิล์มภาพยนตร์ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
2,000 
1,000 

 

82 การเคลือบ ชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
คล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
1,500 
700 

 

83 การท าโม่ บด หลอม หล่อพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
คล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
1,500 
700 

 

84 การท าหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,500 
 

 

85 การท าสี และน้ ามันผสมสี 2,000 
 

 

86 การท า เก็บ ขนส่ง และค้าดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

2,000 
 

 

87 การท าภาชนะดินเผา 1,000  
88 การท ากระดาษทราย 2,000  
89 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 3,000  
90 การท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 

 
1,500  

91 
 

การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง 
 

ก. การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึงไม่เกิน 200 กก. 

 
200 
700 
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ข. การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึงเกิน 200 กก. 
ค. การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึงเกิน 1,000 กก. 

 

2,000 

 
92 

 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุคล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
1,500 
700 

 

93  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
700 
 

 

94 การประดิษฐ์กระจก 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,500 
700 
 

 
 
 
 
 

95 การท าชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
500 
300 

 
 
 
 
 
 

96 การหลอม หล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้ว และโลหะทุกชนิด 
ก. การหลอม หล่อ กลึง ถลุง 
ข. การตี 
ค. การท าทองรูปพรรณต่างๆ 

 
750 
500 
750 

 

97 การตัด เชื่อมและประสานโลหะด้วยแก๊ส ไฟฟ้า 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
500 

 

98 การเคลือบ ชุบ โลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิคเคิล หรือโลหะ
อ่ืน 

3,000  

99 การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 

 
1,500 
750 
500 

 

100 การอัด เจาะ รีด โลหะด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 

 
 

 
2,000 
700 
500 
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101 การท าโลหะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ต่างๆ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 
1,500 
500 

 

102 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิก 700  
103 การต่อประกอบ หรือซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือยนต์   เรือ

กลไฟ 
ก. การต่อ ประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือยนต์    เรือ

กลไฟ 
ข. การซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ 
ค. การซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

 
 
2,000 
 
1,000 
1,000 

 

104 การล้างอัดฉีดรถยนต์ 1,500  
105 การพ่นสี 

ก. พ่นสีรถยนต์ 
ข. พ่นสีอ่ืนนอกจากรถยนต์ 

 
1,500 
500 

 

106 การปะ เชื่อมยาง 
ก. ประเภทใช้เครื่องยนต์ 
ข. ประเภทไม่ใช้เครื่องยนต์ 

 
500 
200 

 

107 การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
ก. การท าซ่อม 
ข. การอัด 

 
1,500 
1,500 

 
 
 
 

108 การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลฃังเกินกว่า 5 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลัง 1 แรงม้าลงมา 

 
1,500 
800 
500 

 

109 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000  
110 การพิมพ์สี ลวดลายผ้า และสิ่งอ่ืนๆ 700  
111 การท าเทียน เทียนไข หรือวัตถุคล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
500 

 

112 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว ถ่ายเอกสาร 
ก. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
ข. การถ่ายเอกสาร 

-   1-5 เครื่อง 
–   ถ่ายเอกสาร 5 เครื่องขึ้นไป 

 
1,000 
 
100 
500 

 

113 การสะสมวัสดุ ที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ปะกอบการเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 
1,500 
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114 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

ก. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 10-400 ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 401-2,000 ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 2,001 -4,000 ตารางเมตร 
ง. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 4,001 ตารางเมตร 

 

 
500 
1,000 
1,500 
2,000 

 

115 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
ก. โรงแรมชั้นหนึ่ง 
ข. โรงแรมชั้นสอง 
ค. โรงแรมชั้นสาม 

 
6,000 
4,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า บ้านแบ่งให้เช่า หรือ
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

ก. ตั้งแต่ 1-10 ห้อง 
ข. ตั้งแต่ 11-20 ห้อง 
ค. ตั้งแต่ 21-30 ห้อง 
ง. ตั้งแต่ 31-40 ห้อง 
จ. ตั้งแต่ 41-50 ห้อง 
ฉ. ตั้งแต่ 50 ห้องข้ึนไป 

 
 
300 
500 
700 
900 
1,100 
1,500 

 

117 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,500  
 
 
 
 

118 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง หรือการแสดงอื่นๆใน
ท านองเดียวกันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ก. แสดงชั่วคราว 1 สัปดาห์ 
ข. เกิน 1 สัปดาห์ไม่เกิน 1 เดือน 
ค. แสดงประจ า 

–จัดให้มีดิสโก้เธค หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
ก. การแสดงชั่วคราว 
ข. การแสดงถาวร 
-การจัดมีคาราโอเกะ 

 
 
500 
1,000 
2,000 
 
1,000 
2,000 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 การจัดตั้งสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 2,000  
120 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นใน

ท านองเดียวกันเพ่ือการค้า 
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ก. การเล่นสเก็ต 
ข. การเล่นโบว์ลิ่ง 

5,000 
5,000 

121 การประกอบกิจการ เสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาเวชกรรม 

ก. สถานที่รับจ้างเสริมสวย แต่งผม เก้าอ้ีละ 

 
 
100 

 

122 การรับจ้างแต่งเล็บ การแคะหู การล้างตา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 300  
 
 

123 การให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหาร  
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลและบริหารร่างกาย 

1,500  

124 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ ฯลฯ 
ก. สวนสนุก 
ข. ตู้เกมส์ หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ 

-  1-5 ตู้ 
-  5 ตู้ขึ้นไป 

 
5,000 
 
2,000 
5,000 

 

125 การประกอบกิจการด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารหรืออ่ืนๆ 
- 1-5 เครื่อง 
- 5 เครื่องขึ้นไป 

 
2,000 
5,000 

 

126 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ก. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ข. สนามตีกอล์ฟ 

 
3,000 
5,000 

 

127 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอ่ืน 1,500  
128 สนามแข่งรถ แข่งม้า 5,000  
129 การประกอบกิจการโต๊ะสนุ๊ก 

ก. 1-5 ตู้ 
ข. 6 โต๊ะขึ้นไป 

 
1,500 
3,000 

 

130 กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 2,000  
 
 

131 เลี้ยงอนุบาลลูกกุ้ง(กุ้งพี) 
ก. ไม่เกิน 20 บ่อ 
ข. เกิน 20 บ่อ แต่ไม่เกิน 50 บ่อ 
ค. เกิน 50 บ่อข้ึนไป 

 
500 
1,000 
2,000 

 
 
 
 

132 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ก.พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข.พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 50 บาท โดยคิดพ้ืนที่
เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท 

 
 
1,000 

 

133 การประกอบกิจการอาบอบนวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 132 หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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ก.พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข.พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 50 บาท โดยคิดพ้ืนที่
เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท 

1,000 

134 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ 132 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
ก.พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ข.พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 50 บาท โดยคิดพ้ืนที่
เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท 
 

 
 
 
1,000 

 

 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
หมายเหตุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางเสร่ โทร.038-436139 ต่อ 121,122) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของถิ่น) 

2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท า
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.......................................................................................................................... ................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

 
ค าขอเลขที่...................../........................ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 
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แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1) ...........................................................................................  
 2) ..........................................................................................  

 

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
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     3) ..................................................................... ................ 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ................ ......พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 

 
 
 
 
 
 


