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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20/07/2558 

17:37  
11. ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4300-9881   
      www.Sriboonruang.go.th 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

          ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนญุาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ  
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
   (4) .ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

http://www.sriboonruang.go.th/
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถิ่นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ             
กองคลัง) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ               
กองคลัง 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. กฎหมาย



ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

กําหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําส่ังออก
ใบอนุญาต/คําส่ังไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิน่ไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําส่ังไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําส่ังอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
กองคลัง 
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี



ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ข้อกําหนดของท้องถิ่น)  
 
 

กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
 
 
 
 



 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์
สถานท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาต
ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดให้มีการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม   
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม   
(ครั้งท่ี  ๒) 

๒ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  ฯลฯ 
ก.โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - - 
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐ - - 
การสีข้าว 
ก.โดยใช้เครื่องยนต์ 
ไม่เกิน  ๑๔  แรงม้า ๙๐ - - 
เกิน  ๑๔  แรงม้าไม่เกิน  ๒๕  แรงม้า ๑๕๐ - - 
เกิน  ๒๕  แรงม้าขึ้นไป ๒๐๐ - - 
การสะสมน้ํามันเช้ือเพลิง 
ก.จํานวนสะสมเกินกว่า  ๑๐๐๐  ลิตรขึ้นไป ๔๕๐ - - 
ข.จํานวนสะสมต้ังแต่  ๑๐๐  ลิตรถึง  ๑๐๐๐  ลิตร ๑๕๐ - - 
ค.จํานวนสะสมตํ่ากว่า  ๑๐๐  ลิตร ๙๐ - - 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประเภทท่ีมี
ข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่นตามาตรา  ๓๒  (๑)  ในลักษณะท่ีเป็นการค้าตามมาตรา  ๓๓ 

 
 
- 

 
 

ฉบับละ  
๑๐,๐๐๐   

 
 

- 

๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
(๑)การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด - - ๓๐๐ 
(๒)การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี 

      ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของ 
กิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกค่าดูหรือบริการในทางตรงหรือ 
      ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

- - 
 
 

๓๐๐ 

๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑)การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  
เร่ขาย หรือขายในตลาด 

- - ๓๐๐ 

(๒)การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ - - ๓๐๐ 

(๓)การสะสมเขา  กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป - - ๓๐๐ 

(๔)การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ - - ๓๐๐ 

 
 
 
 



 
 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๕)การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเปลือก 
 กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน สัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วย 
  การต้ม นึ่ง ตากเผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

- - ๓๐๐ 

 (๖)การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทํา 
 อื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือหรือส่วน หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช 
 เพื่อนเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

- - ๓๐๐ 

(๗)การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง - - ๓๐๐ 

 ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
 และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น้ําจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

- - ๓๐๐ 

  (๒)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ บรรจุ อาหารหมัก ดอง จาก 
  สัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก 

กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

- - ๓๐๐ 

(๓)การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 

- - ๓๐๐ 

  (๔)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดย 
 การตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น  เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง  
  ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

- - ๓๐๐ 

(๕)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน - - ๓๐๐ 
(๖)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึง
กัน 

- - ๓๐๐ 

(๗)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน 

- - ๓๐๐ 

(๘)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ - - ๓๐๐ 
(๙)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานม
สัตว์ 

- - ๓๐๐ 

 
 



 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

  (๑๐)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

- - ๓๐๐ 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม - - ๓๐๐ 
   (๑๒)  การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ - - ๓๐๐ 

 (๑๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือ
เครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ 

- - ๓๐๐ 

   (๑๔)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ําสมสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

- - ๓๐๐ 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติ 

- - ๓๐๐ 

   (๑๖)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง - - ๓๐๐ 
 (๑๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 
น้ําจากพืชผัก ผลไม้เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอื่นใด 

- - ๓๐๐ 

 (๑๘)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะ 

อื่นใด 

- - ๓๐๐ 

   (๑๙)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่ง
อาหาร 

- - ๓๐๐ 

 (๒๐)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม - - ๓๐๐ 
 (๒๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแช - - ๓๐๐ 

    (๒๒)  การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการห้องเย็น 

- - ๓๐๐ 

    (๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร - - ๓๐๐ 
    (๒๔)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร - - ๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
ลําดับท่ี ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
(๑)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา - - ๔๐๐ 
(๒)  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 

- - ๔๐๐ 

(๑)การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี - - ๔๐๐ 

(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อสําเร็จรูป - - ๔๐๐ 

(๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 

- - ๔๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช - - ๒๐๐ 

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ - - ๒๐๐ 

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้ง
จากพืช หรือแป้งอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน  

- - ๒๐๐ 

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วย
วิธีใดๆ ก็ตาม 

- - ๒๐๐ 

(๕)  การผลิตยาสูบ - - ๒๐๐ 

(๖)  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช - - ๒๐๐ 

(๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย - - ๒๐๐ 

(๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช - - ๒๐๐ 

(๙)  การตาก สะสม ขนถ่านผลิตของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก 
อ้อย ข้าวโพด 

- - ๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับท่ี ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 ๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่    
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 

- - ๕๐๐ 

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นใบ
กิจการท่ีได้รับใบอนุญาต  ใน ๖ (๑) 

- - ๕๐๐ 

(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)  

- - ๕๐๐ 

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม 
นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ 
(๑) 

- - ๕๐๐ 

(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้น
กิจการท่ีได้รับใบอนุญาต  ใน ๖ (๑) 

- - ๕๐๐ 

 (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ - - ๕๐๐ 

๗.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์ 

- - ๕๐๐ 

(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล - - ๑,๐๐๐ 

(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

- - ๕๐๐ 

(๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบ
ธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรอืปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ดังกล่าวด้วย 

- - ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับท่ี ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๕)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  - - ๕๐๐ 

(๖)  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ - - ๑,๐๐๐ 

(๗)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์
ถ่วงล้อ 

- - ๕๐๐ 

(๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ - - ๕๐๐ 

(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ 
ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
เก่า 

- - ๕๐๐ 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ - - ๓๐๐ 
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร  

- - ๓๐๐ 

(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จของ
เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย ชานอ้อย 

- - ๓๐๐ 

(๔) การอบไม ้ - - ๓๐๐ 

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป - - ๓๐๐ 

(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตพันอื่น
ใดด้วยกระดาษ 

- - ๓๐๐ 

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ - - ๓๐๐ 

(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน - - ๓๐๐ 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

- - ๑,๐๐๐ 

 
 
 

 
 



 
ลําดับท่ี ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด - - ๑,๐๐๐ 

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการท่ี
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  หรือในสถานประกอบการ
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

- - ๑,๐๐๐ 

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบ
สมุนไพร เว้นแต่เป็น การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ 
(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

- - ๑,๐๐๐ 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพัก ท่ีมิใช่โรงแรมท่ี
จัดไว้เพื่อบริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น
ใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

- - ๑,๐๐๐ 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า หรือห้อง
แบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

- - ๑,๐๐๐ 

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ - - ๑,๐๐๐ 

(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี ต้นรํา รําวง รองเงง็ 
ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน  

- - ๑,๐๐๐ 

 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) 

- - ๑,๐๐๐ 

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด 
หรือการเล่นอื่นๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

- - ๑,๐๐๐ 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่
กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

- - ๕๐๐ 

 
 
 
 
 



  
ลําดับท่ี ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย - - ๑,๐๐๐ 

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก - - ๑,๐๐๐ 

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม - - ๑,๐๐๐ 

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ - - ๕๐๐ 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนมาฝึกซ้อม
กอล์ฟ 

- - ๑,๕๐๐ 

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 

- - ๑,๕๐๐ 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย 

- - ๑,๕๐๐ 

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้าน
ของผู้รับบริการ 

- - ๑,๕๐๐ 

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของ
ผู้รับบริการ 

- - ๑,๕๐๐ 

    (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการ 
     สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝาก 
     สัตว์  ช่ัวคราว 

- - ๑,๕๐๐ 

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้า
ด้วยกี่กระตุก  

- - ๓๐๐ 

(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  - - ๓๐๐ 

(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  - - ๓๐๐ 

(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วย
เครื่องจักร 

- - ๓๐๐ 

(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร  - - ๓๐๐ 
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ฉบับเพิ่มเติม  
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อัตรา
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(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ  - - ๓๐๐ 

(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร - - ๓๐๐ 

(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ - - ๓๐๐ 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา - - ๓๐๐ 

(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร - - ๑,๕๐๐ 

(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ 
หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

- - ๑,๕๐๐ 

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัตถุก่อสร้าง 
รวมท้ังการขุด ตัก ดูด 
 โม่ บด  หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการ ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 

- - ๒,๐๐๐ 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรอกระจก หรอืวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 

- - ๑,๕๐๐ 

(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

- - ๑,๕๐๐ 

(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือ
เผาหินปูน 

- - ๑,๕๐๐ 

(๘) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 

- - ๑,๕๐๐ 

(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว - - ๑,๕๐๐ 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย - - ๕๐๐ 
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ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว - - ๕๐๐ 

(๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก 
แก้ว หิน  หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน  
๖  (๕) 

- - ๕๐๐ 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ 
หรือสารตัวทําละลาย 

- - ๕๐๐ 

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ - - ๕๐๐ 

(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

- - ๑,๐๐๐ 

(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  - - ๕๐๐ 

(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม 
พลาสติก เซลลูลอย เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

- - ๕๐๐ 

(๗) การ โม่ สะสม หรือบดชัน  - - ๕๐๐ 

(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี - - ๓๐๐ 

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ - - ๓๐๐ 

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์
ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

- - ๓๐๐ 

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

- - ๓๐๐ 

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง - - ๑,๐๐๐ 
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ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง - - ๓๐๐ 

๑๔) การผลิต ขนส่ง การผลิตดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอัน
เป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  

- - ๑,๐๐๐ 

๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา - - ๕๐๐ 

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 

- - ๓๐๐ 

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว - - ๕๐๐ 

๑๓. กิจการอื่นๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

- - ๕๐๐ 

(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  

- - ๕๐๐ 

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง - - ๕๐๐ 

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร - - ๕๐๐ 

(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ - - ๕๐๐ 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า - - ๕๐๐ 

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อนําไปใช้
ใหม่แปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- - ๓๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท)  

ฉบับเดิม 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท)  
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๑) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
ฉบับเพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี  ๒) 

 (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงในวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ - - ๓๐๐ 

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ
แพปลา 

- - ๑,๐๐๐ 

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร - - ๓๐๐ 

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์
พาหะนําโรค 

- - ๓๐๐ 

(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์จากยาง - - ๓๐๐ 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล - - ๓๐๐ 

 
 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4300-9881  

www.Sriboonruang.go.th 
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

17. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ ์ 26/12/2559 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ณัชวดี   ตุแก้ว 
อนุมัติโดย ชนม์เจริญ   เวทสรากุล 
เผยแพร่โดย กาญจนา   ดงเจริญ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


