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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโป่งน้ํ า ร้อนโดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ํ า ร้อน 
และนายอําเภอฝาง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้ อ บัญญั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า   “ข้ อ บัญญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริห ารส่ วนตํ าบล โ ป่ งน้ํ า ร้ อน   
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตตําบลโป่งน้ําร้อนนับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนแล้วหกสิบวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบและคําสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่น 

  “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  
การเกษตร  การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อประโยชน์อันมีมูลค่า 

  “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและ 
สร้างสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้  ประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพ  และการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ   
โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบําบัด
และการควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตลอดจน
การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ  หรือไม่ก็ได้  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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  “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี  ที่บ้านของ
ผู้รับบริการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงาน 
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย   

หรือขายในตลาด 
   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
   (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์ 
หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร  สัตว์ 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  
ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  
ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  
หรือพืชอย่างอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
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   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  
ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
   (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํา  ยาทํา  ความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๕.๒)  การลา้ง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสํา  ปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๕.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
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   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
  (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

   (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
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   (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
   (๘.๔)  การอบไม้ 
   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๙ .๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก 

สัตว์ชั่วคราว 
  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
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   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย 
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   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
   (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 
   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
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   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล   
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  
หรือสถานที่อื่น ๆ  ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกําหนด  
ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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  (๒) บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือ
เคร่ืองหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๓) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๔) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ 
ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ 

  (๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ 
ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
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ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย   
เป็นสัดส่วน  และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมรับรอง

สําเนาถูกต้อง 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

  (๔)  รูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนจํานวนสองรูป  ต่อหนึ่งสถาน

ประกอบกิจการ 

  (๕)  สําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินกรณีผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของที่ดินหรือเอกสาร 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สถานที่  เช่น  สําเนาสัญญาเช่า  สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  (กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่) 

  (๖)  สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานประกอบกิจการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

(กรณีที่ก่อสร้างหลังจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใช้บังคับ) 

  (๗)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

  (๘)  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตัวเอง) 

  (๙)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนประกาศกําหนด 
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ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  รักษาเคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุดิบ  

แห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุดิบนั้น  ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค 
  (๒)  ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (๓)  ปฏิบัติและจัดการสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๔)  การจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานท่ีต้องได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๕)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ 
ในเวลาอันสมควร 

  (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต  แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจ้ง
คําสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับคําขอ 
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ด้วย 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสํา  หรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้ างชําระเว้นแต่ผู้ ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดํ า เนิน กิจการนั้น ก่อนถึ ง กําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
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ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

  (๔ )   รูปถ่ายขนาดหนึ่ งนิ้ วซึ่ งถ่ ายไว้ ไ ม่ เ กินหกเดือนจํานวนสองรูปต่อหนึ่ ง 
สถานประกอบกิจการ 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ด้วยตัวเอง) 

  (๖)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อนประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๘ เม่ือได้รับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๙ ใบแทนใบอนุญาตให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตเดิมและให้ใช้ได้เช่นเดียวกับ
ใบอนุญาต 
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ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๒ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 



 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ําร้อน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 
 
 

๑.๓ 

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
(๑.๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

ก. ตั้งแต  ๕ - ๒๐  ตัว 
ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว                                                                                        
ค. ตั้งแต  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

(๑.๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 
ก. ตั้งแต  ๕ - ๒๐  ตัว 
ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๕๐๐ ตัว  
ง. ตั้งแต  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 
จ. ตั้งแต ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก. ตั้งแต  ๕ - ๒๐  ตัว 
ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว  
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 

(๑.๑.๔) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก 
ก. ตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว 
ข. ตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
ค. ตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 

 (๑.๑.๕) การเลี้ยงสุนัขในลักษณะท่ีเปนการคา 
ก. ตั้งแต  ๕ - ๒๐  ตัว 
ข. ตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ ตัว 
ค. ตั้งแต ๕๑ ตัวข้ึนไป 

 (๑.๑.๖)  การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  ๑.๑  -  ๑.๕ 
 (๑.๑.๗)  การเพาะเลี้ยงกบเพ่ือการคา                          (กิจการละ) 
 (๑.๑.๘)  การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ือการคา                      (กิจการละ) 
 (๑.๑.๙)  การเลี้ยงสัตวสัตวเลื่อยคลาน หรือแมลง อ่ืน ๆ      (กิจการละ) 
การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

ก. ไมเกิน  ๔  ตัว  
ข. ตั้งแต  ๕ – ๑๐ ตัว 
ค. ตั้งแต ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ง. ตั้งแต  ๒๑ - ๒๔๐  ตัว 
จ. ตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป 

การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐ 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๒.๑ 
 

๒.๒ 
 
 

๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๔ 

 
๒.๖ 

 
๒.๗ 

 
 

๒.๘ 

๒. กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด
และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
        พ้ืนท่ีประกอบกิจการขนาดใหญ         ๑     ไรข้ึนไป 
        พ้ืนท่ีประกอบกิจการขนาดเล็กไมเกิน   ๑    ไร 
การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายอาหารในตลาด 
การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว 
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืนของสัตว 
การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการ
กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปน
อาหารสัตว 
การสะสมหรือลางครั่ง 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๓.๑ 
๓.๒ 

 
 
 
 
 

๓.๓ 
 
 
 
 

๓.๔ 
 

๓.๕ 
 
 

๓.๖ 
 
 

๓.๗ 
 
 

๓.  กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 
การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน                                                                                       
     ขนาดใหญเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป                                             
     ขนาดกลาง  ๕  แรงมาข้ึนไป – ๑๐ แรงมา                                           
     ขนาดเล็กไมเกิน  ๕  แรงมา        
การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน                                                                    
     ขนาดใหญเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป                                                       
     ขนาดกลาง  ๕  แรงมาข้ึนไป – ๑๐ แรงมา                                                           
     ขนาดเล็กไมเกิน ๕ แรงมา     
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว 
พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายในตลาด  และ 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย 
    ก.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร 
    ข.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 



ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
๓.๘ 
๓.๙ 

๓.๑๐ 
๓.๑๑ 

 
๓.๑๒ 

 
 

๓.๑๓ 
๓.๑๔ 
๓.๑๕ 
๓.๑๖ 
๓.๑๗ 

 
 
 

๓.๑๘ 
๓.๑๙ 
๓.๒๐ 

 
๓.๒๑ 
๓.๒๒ 

 
 

๓.๒๓ 
๓.๒๔ 
๓.๒๕ 

 
 
 

๓.๒๖ 

การผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 
การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู    
การค่ัวกาแฟ                                         
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร                                                            
    ขนาดเล็กไมเกิน ๓ แรงมา                                                             
    ขนาดกลาง ๓ แรงมาข้ึนไป – ๑๐ แรงมา                                                       
    ขนาดใหญเกิน ๑๐ แรงมา     
การผลิตผงชูรส     
การผลิตน้ํากลั่น  และ น้ําบริโภค 
การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน   
การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน                             
     ขนาดเล็ก                                                                                                
     ขนาดใหญ    
การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน    
การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร และเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน                                                                          
    ขนาดเล็ก                                                                                           
    ขนาดใหญ  
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐  

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 

๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 
การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

-๓- 



-๔- 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๕.๑ 
๕.๒ 

 
๕.๓ 

 
๕.๔ 

 
 
 

๕.๕ 
๕.๖ 
๕.๗ 
๕.๘ 
๕.๙ 

๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป                   
(เปนโรงเรือน หรือโรงงาน) 
การผลิตแปงมัน มันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักรประเภทอุตสาหกรรม                                          
     ขนาดใหญเกิน ๑๔๐ แรงมาข้ึนไป                                                               
     ขนาดกลาง ๑๐ แรงมาข้ึนไป – ๑๔๐ แรงมา                                                     
     ขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ แรงมา 
การผลิตยาสูบ 
การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

การผลิต  การผสมปุย 
การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง                                               

ก. ถาสะสมในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๖.๑ 

 
 
 

๖.๒ 
 
 
 

๖.๓ 
๖.๔ 

 
 
 

๖.๕ 
 

๖.๖ 
 

๖.๗ 

๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  
     ขนาดใหญ เกิน ๕๕ แรงมาข้ึนไป                                                  
     ขนาดกลาง ๓๐ แรงมาข้ึนไป – ๕๕ แรงมา                                                 
     ขนาดเล็ก ไมเกิน ๓๐ แรงมา 

การหลอม  การหลอ  การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)  
     ขนาดใหญ เกิน ๑๔๙ แรงมาข้ึนไป                                                            
     ขนาดกลาง ๑๐ แรงมาข้ึนไป – ๑๔๙ แรงมา                                
    ขนาดเล็ก ไมเกิน ๑๐ แรงมา   
การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด      
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (๖.๑)    
     ขนาดใหญ เกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป                                                             
     ขนาดกลาง ๑๐ แรงมาข้ึนไป – ๕๐ แรงมา                                                 
     ขนาดเล็ก ไมเกิน ๑๐ แรงมา     
การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน (๖.๑)      
การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 
ใน  (๖.๑)         
การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๗.๑ 
๗.๒ 

 
 
 

๗.๓ 
 

๗.๔ 
 
 
 
 
 

๗.๕ 
๗.๖ 
๗.๗ 

 
 
 

๗.๘ 

๗.  กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสียานยนตสําหรับโรงงาน 
การพนสารกันสนิม                                                                               
     ขนาดใหญเกิน ๙๙ แรงมาข้ึนไป                                                                                        
     ขนาดกลาง ๕๐ แรงมาข้ึนไป – ๙๙ แรงมา                                                  
     ขนาดเล็กไมเกิน ๕๐ แรงมา 
การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย                                                                         
     ขนาดใหญเกิน ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป                                                                         
     ขนาดกลาง ๕๐ แรงมาข้ึนไป – ๑๐๐ แรงมา                                                  
     ขนาดเล็กไมเกิน ๕๐ แรงมา 
การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
การปะ  การเชื่อมยาง                                                                             
     ขนาดใหญเกิน  ๓๐  แรงมาข้ึนไป                                                                
     ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมาข้ึนไป – ๓๐  แรงมา                                                
     ขนาดเล็กไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
 

 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๘.๑ 
๘.๒ 

 
 
 
 

๘.๓ 
 

๘.๔ 
๘.๕ 
๘.๖ 
๘.๗ 
๘.๘ 

๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 

การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  ในครัวเรือน 
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร                                                                              

     ก. ขนาดใหญเกิน ๓๐ แรงมาข้ึนไป                                                                            

     ข. ขนาดกลาง ๑๐ แรงมาข้ึนไป – ๓๐ แรงมา                                                    
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ แรงมา 

การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทาเคลือบ
เงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

การอบไม 
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

การผลิตกระดาษตาง ๆ 

การเผาถานหรือการสะสมถาน 
 
 
 
 

 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

-๕- 



ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๙.๑ 
 

๙.๒ 
 

๙.๓ 
 

๙.๔ 
๙.๕ 

 
๙.๖ 
๙.๗ 

 
๙.๘ 

 
๙.๙ 

 
๙.๑๐ 

 
๙.๑๑ 

 
 
 

๙.๑๒ 
๙.๑๓ 

 
 
 

๙.๑๔ 
 

๙.๑๕ 
๙.๑๖ 

๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืน ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน (๙.๑) 
การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธี
อ่ืนใด  เวนแตการใหบริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 

การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ                                         
     ขนาดใหญเกิน  ๓๐๐  ไร ข้ึน 

 ขนาดกลาง  ๕๐  ไรข้ึนไป – ๓๐๐  ไร                                                    
      ขนาดเล็ก ไมเกิน ๕๐ ไร 
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๐.๑ 

 
๑๐.๒ 
๑๐.๓ 
๑๐.๔ 

 
 

 

๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

การปนดาย การกรอดาย การทอดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุก 
ตั้งแต ๕  ก่ีข้ึนไป 

การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 

การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องอุตสาหกรรม                    
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๒๐๐  แรงมาข้ึนไป                                                         
     ข. ขนาดกลาง  ๕๐  แรงมาข้ึนไป -  ๒๐๐  แรงมา                                                                 
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

-๖- 



ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
๑๐.๕ 
๑๐.๖ 
๑๐.๗ 
๑๐.๘ 

เย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่อง ข้ึนไป 

การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๑.๑ 
๑๑.๒ 
๑๑.๓ 
๑๑.๔ 

 
 
 

๑๑.๕ 
๑๑.๖ 
๑๑.๗ 
๑๑.๘ 

 
 
 
 

๑๑.๙ 
 
 
 

๑๑.๑๐ 
 
 
 

๑๑.๑๑ 
 

๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 

การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 

การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง                                 
     ก. ขนาดใหญปริมาณเกิน  ๕  ตันข้ึนไป                                                                         
     ข. ขนาดกลางปริมาณ  ๑  ตันข้ึนไป – ๕  ตัน                                                             
     ค. ขนาดเล็กปริมาณไมเกิน  ๑  ตัน 

การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 

การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน 
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา                       
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป                                                                
     ข. ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมาข้ึนไป – ๕๐  แรงมา                                                     
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว เครื่องจักร                                                        
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๒  แรงมาข้ึนไป                                                                     
     ข. ขนาดกลาง  ๑  แรงมาข้ึนไป – ๒  แรงมา                                                       
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๑  แรงมา 

การผลิตกระดาษทรายโดยใชเครื่องจักร 

     ก. ขนาดใหญเกิน  ๔๐  แรงมาข้ึนไป                                                              
     ข. ขนาดกลาง  ๒๐  แรงมาข้ึนไป – ๔๐  แรงมา                                            
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว                                                          
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป                                                                
     ข. ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมาข้ึนไป – ๕๐  แรงมา                                            
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๒.๑ 

 
 
 
 

๑๒.๒ 
 

 

๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือ 

สารตัวทําละลาย                                                                                            
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป                                                              
     ข. ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป – ๑๐,๐๐๐  ลติร                                           
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ                                          
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป                                                             
     ข. ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป  – ๑๐,๐๐๐  ลิตร                                               

 
 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

-๗- 



ลําดับท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียมตอป

(บาท) 
 

๑๒.๓ 
 
 
 
 
 

๑๒.๔ 
๑๒.๕ 
๑๒.๖ 

 
๑๒.๗ 
๑๒.๘ 
๑๒.๙ 

๑๒.๑๐ 
 

๑๒.๑๑ 
๑๒.๑๒ 
๑๒.๑๓ 
๑๒.๑๔ 

 
๑๒.๑๕ 
๑๒.๑๖ 
๑๒.๑๗ 

     ขนาดเล็กไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 

การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  
ปโตรเลียมตาง ๆ                                                                                                
ปมหลอด                                                                                            
     ขนาดใหญเกิน  ๒๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป                                                               
     ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลิตร – ๒๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป                                                   
     ขนาดเล็กไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 

การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 

การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑) 
การประดิษฐสิ่งของเครื่องจักรใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด     
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การโม  การบดชัน 

การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

การผลิตน้ําแข็งแหง 

การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๓.๑ 
๑๓.๒ 

 
๑๓.๓ 
๑๓.๔ 
๑๓.๕ 

 
 
 

๑๓.๖ 
๑๓.๗ 
๑๓.๘ 
๑๓.๙ 

 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 

การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช                                            
     ก. ขนาดใหญเกิน  ๕  ไรข้ึนไป                                                                
     ข. ขนาดกลาง  ๒  ไรข้ึนไป – ๕  ไร                                                                   
     ค. ขนาดเล็กไมเกิน  ๒  ไร 
การประกอบกิจการโกดังสินคา 

การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 

-๘- 



 
แบบ อภ. ๑ 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ ....................................................................... 
 

คําขอเลขที่ ................/..............     เขียนท่ี .................................................... 

(เจาหนาที่กรอก)     วันท่ี ................. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
 

  ๑. ขาพเจา ......................................................................... อายุ ................. ป  สัญชาติ ...................... 
โดย .................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 

แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด ....................................... 

หมายเลขโทรศัพท ......................................................... ผูขออนุญาต 

  ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 
     สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ) 
     สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
     หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาต 
  ตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
     ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
     เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
    ๑) ................................................................................................................ 

    ๒) ................................................................................................................ 

   ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงประการ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ...................................................... ผูขออนุญาต 
        (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ อภ. ๒ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลมท่ี.....................เลขท่ี...................ป...................... 

   
 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ......................ป  
สัญชาติ...........................เลขประจําตัวประชาชน............................................................อยูบาน/สํานักงาน 
เลขท่ี............................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................. 
หมูท่ี..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................................... 
 ขอ ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ................................................................... 
ลําดับท่ี.....................คาธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี....................เลขท่ี.................. 
ลงวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................ 
...................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................แรงมา 
จํานวนคนงาน...............................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........................หมูท่ี..................ตําบล............................. 
อําเภอ.............................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย....................โทรศัพท.......................................... 
โทรสาร................................................. 
 ขอ ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
         และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (๒)   หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบใหแจงเจาพนักงานทองถ่ิน 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ....................... 
 
   ออกให ณ วันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ......................... 
 

 
        
       ลงชื่อ................................................................... 
        (......................................................) 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อภ. ๓ 
 

แบบคําขอดําเนินการอ่ืน 
ประกอบกิจการ ....................................................................... 

 

คําขอเลขที่ ................/..............     เขียนท่ี .................................................... 

(เจาหนาที่กรอก)    วันท่ี .................. เดือน ................................................ พ.ศ. ................. 
 

  ๑. ขาพเจา ........................................................................ อายุ ................. ป  สัญชาติ ....................... 
โดย .................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 

แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด ....................................... 

หมายเลขโทรศัพท ......................................................... ผูขออนุญาต 

  ๒. มีความประสงค ................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

  ๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  
   ๓.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงประการ 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ...................................................... ผูขออนุญาต 
         ( .................................................. ) 
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