
 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังก  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกและนายอําเภอควนขนุน  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  กิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทํา  ใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
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    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตาง ๆ  ตอไปนี้  เปนการคาซึ่งกําหนด 

ใหควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  ตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  (๑)  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับเล้ียงสัตว 

   ๑.  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   ๒.  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   ๑.  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   ๒.  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   ๓.  การสะสมเขาสัตว  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   ๔.  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
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   ๕.  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   ๖.  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   ๗.  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๑.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   ๒.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๓.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

   ๔.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

นึ่ง  ตมตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   ๕.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ลูกชิ้น   

   ๖.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๗.  การผลิต  มะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   ๘.  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   ๙.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   ๑๐.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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   ๑๑.  การผลิตไอศกรีม 

   ๑๒.  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   ๑๓.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   ๑๔.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   ๑๕.  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   ๑๖.  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   ๑๗.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   ๑๘.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   ๑๙.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   ๒๐.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   ๒๑.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแช 

   ๒๒.  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   ๒๓.  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   ๒๔.  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   ๑.  การผลิต  โม  บด  ผสม  การบรรจุยา 

   ๒.  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู 

ที่ใชกับรางกาย   

   ๓.  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   ๔.  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   ๕.  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   ๑.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   ๒.  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
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   ๓.  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   ๔.  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   ๕.  การผลิตยาสูบ 

   ๖.  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   ๗.  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   ๘.  การผลิตสนใยจากพืช 

   ๙.  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   ๑.  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   ๒.  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖)  ๑ 

   ๓.  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖)  ๑ 

   ๔.  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖)  ๑ 

   ๕.  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖)  ๑ 

   ๖.  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

    (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๑.  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   ๒.  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๓.  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๔.  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   ๕.  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   ๖.  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   ๗.  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   ๘.  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   ๙.  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   ๑.  การผลิตไมขีดไฟ 

   ๒.  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   ๓. การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   ๔.  การอบไม 

   ๕.  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   ๖.  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   ๗.  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   ๘.  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   ๑.  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๒.  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   ๓.  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙) ๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๔.  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙) ๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   ๕.  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   ๖.  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

   ๗.  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   ๘.  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๙.  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙) ๑   

   ๑๐.  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   ๑๑.  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   ๑๒.  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังรางกาย 

   ๑๓.  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   ๑๔.  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   ๑๕.  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   ๑๖.  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   ๑๗.  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   ๑๘.  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

   ๑๙.  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   ๒๐.  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   ๒๑.  การประกอบกิจการใหบรกิารสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   ๑.  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   ๒.  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   ๓.  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   ๔.  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๕.  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๖.  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   ๗.  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   ๘.  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑.  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   ๒.  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   ๓.  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑) ๒ 

   ๕.  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๖.  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   ๗.  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   ๘.  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   ๙.  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   ๑๐.  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   ๑๑.  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   ๑๒.  การลาง  การขัดดวยการพนทราย  ลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖) ๕ 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   ๑.  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   ๒.  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาช 

   ๓.  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   ๔.  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   ๕.  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗)  ๑ 

   ๖.  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๗.  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   ๘.  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   ๙.  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   ๑๐.  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๑.  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๑๒.  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   ๑๓.  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   ๑๔.  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ๑๕.  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   ๑๖.  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

   ๑๗.  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ   

   ๑.  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   ๒.  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรือุปกรณไฟฟา 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๓.  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   ๔.  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   ๕.  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   ๖.  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   ๗.  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนาํไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   ๘.  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   ๙.  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   ๑๐.  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   ๑๑.  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหนะนําโรค 

   ๑๒.  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   ๑๓.  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการที่เขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวย  โรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

หรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติการตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  สถานประกอบการที่มีอาคาร  อาคารตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  มีระบบการจัด 

แสงสวางและการระบายอากาศ  มีหองน้ําและหองสวม  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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    (๒)  ตองทําทางระบายน้ําหรือบอพักน้ํารับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไมซึม   

ไมรั่วน้ําไหลไดสะดวก  และการระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือแกผูอาศัย 

ใกลเคียง 

    (๓)  ตองมีการบําบัด  หรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกกําหนด 

    (๔)  ตองมีระบบปองกันการเกิดกล่ิน  เสียง  ฝุนละออง  ควัน ฯลฯ  มิใหเกิดเหตุรําคาญ

แกผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

    (๕)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังหรือท่ีปลอยสัตวกวางขวางพอ  และจัดสถานที่ใหอยู 

ในสภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว 

และใหมีการเก็บรวบรวมและกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  หรือซากสัตวใหไดสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๘  และขอ  ๙   

ไดตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  ใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ตามสมควร  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานทองถิน่และตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   
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ขอ ๑๓ สถานประกอบกจิการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะของโรคตดิตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนใหแกคนงานไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวน 

คนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

      (๒)  กรณีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารตามที่กําหนด     

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  ตองปฏิบัติตามขอ  ๙  ใหอยูในสภาวะอันดีและตองรักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ 

    (๒)  ตองประกอบกิจกรรมภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 

    (๓)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจกรรมทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑแหงกิจการคา  วัสดุใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑนั้น  ใหพนจาก 

การปนเปอนฝุนละออง  แมลงและสัตวท่ีเปนพาหนะของโรคติดตอใหถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนาํ  หรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ   

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ 

ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกเทานั้น  ใบอนุญาตที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกไดออก 

กอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ี 

มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณี 

ที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  

ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพนมวังก 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้   

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบังคับนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาต ิ รักชุม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพนมวังก   



 -๑-

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมวังก ์ 
เร่ือง  กจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

๑. กิจการที่เกี่ยวกบัสัตว์เลี้ยง 
๑. การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทกุชนิด 
      ๑.๑ การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ 
         ก. น้อยกว่า  ๒๐  ตัว 
         ข. ตัง้แต่ ๒๐ - ๔๙ ตัว 
         ค. ตั้งแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ตัว 
         ง. ตัง้แต ่๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 
         จ. ตัง้แต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๒ การเล้ียงสุกร 
         ก. น้อยกว่า  ๓๐  ตัว 
         ข. ตัง้แต่ ๓๐ - ๔๙ ตัว 
         ค. ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว 
         ง. ตัง้แต ่๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๓ การเล้ียง ห่าน เป็ด ไก่ นก 
         ก. น้อยกว่า  ๑๐๐  ตัว 
         ข. ตัง้แต ่๑๐๐ - ๕๐๐ ตัว 
         ค. ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 
         ง. ตั้งแต ่๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตัว 
         จ. ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๔ การเล้ียงสุนัข แมว 
         ก. น้อยกว่า ๕ ตัว 
         ข. ตัง้แต่ ๕ - ๔๙ ตัว 
         ค. ตั้งแต่ ๕๐ ตัวขึ้นไป 
      ๑.๕ การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์นอกจากขอ้ ๑.๑ 
ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔ 
๒. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอื่นใดอันมี 
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหป้ระชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของ
กิจการน้ัน ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรอืค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางออ้ม หรอืไม่ก็ตาม          
  

 
 
 

งดค่าธรรมเนียม 
ตัวละ ๒๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
งดค่าธรรมเนียม 

ตัวละ ๒๐ 
๓,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
งดค่าธรรมเนียม 

๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
งดค่าธรรมเนียม 

ตัวละ ๑๐ 
๒,๐๐๐ 
กิจการละ 
๕๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ 

 



 -๒-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

๒. กิจการที่เกี่ยวกบัสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๑. การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรอื 
ขายในตลาด 

ก.  โดยใช้เครือ่งจกัร 
ข.  โดยไม่ใช้เครือ่งจักร          

๒. การหมัก ฟอก ตาก หรอืสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
๓. การสะสมเขาสัตว์ กระดกู หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยงัมิได้แปรรปู 
๔. การเค่ียวหนงั เอ็น หรอืไขสัตว ์
๕. การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดกู เขา หนัง ขนสัตว์หรอืส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือ
กรรมวิธใีด ๆ ซึง่มิใช่เพื่อเป็นอาหาร     
      ๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร 
         ก. ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
         ข. ตัง้แต่ ๒๐ แรงม้าขึน้ไป 
      ๕.๒ ไม่ใช้เครื่องจกัร 
๖. การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอืน่ใดต่อสัตว์ หรอืพืช
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์        
      ๖.๑ สถานประกอบการที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      ๖.๒ สถานประกอบการทีม่ีพื้นที่ตัง้แต่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๖.๓ สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป          
๗. การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๑. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรอืซอสปรุงรสชนดิต่าง ๆ  
๒. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่  
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ 
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
         ก. การผลิต 
         ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 
๓. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืช อย่างอื่น 
         ก. การผลิต 
         ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 
๔. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวธิีอื่นใด  

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



 -๓-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 ๕. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ลูกชิ้น  
          ก. การผลิต                                                                          
          ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ 
๖. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย  เต้าหู้  
วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

ก. โดยใช้เครือ่งจกัร 
- ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
- ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
๗. การผลิตมะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ที่คล้ายคลึงกัน   

ก.  โดยใช้เครือ่งจกัร 
- ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
- ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
๘. การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 

ก.  โดยใช้เครื่องจกัร 
          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
๙. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์            

ก.  โดยใช้เครือ่งจกัร 
- ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
- ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร         
๑๐. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

ก.  โดยใช้เครือ่งจกัร 
- ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
- ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร         
๑๑. การผลิตไอศกรีม 
๑๒. การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

ก.  โดยใช้เครือ่งจกัร 
          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร         
๑๓. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
๑๔. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบยีร์ ไวน์  
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 



 -๔-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

          ก. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทลิแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์   
         ข. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
๑๕. การผลิตนํ้ากล่ัน น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอตัโนมัติ ยกเว้น 
อัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่ประกอบเพื่อสาธารณประโยชน์ (วิสาหกิจชุมชน) 
๑๖. การผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ําแข็ง   
๑๗. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอดัลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช  ผัก 
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอืน่ใด      
         ก. โดยใช้เครื่องจักร 
         ข. ไมใ่ชเ้ครื่องจักร 
๑๘. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ 
อื่นใด      

ก. ใช้เครื่องจกัรไม่เกิน ๕ แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจกัรเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป         
๑๙. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรอืสารปรงุแต่งอาหาร  
๒๐. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม   

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๒๑. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแช 
๒๒. การแกะ ตดัแต่ง ล้างสัตวน์้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น   

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๒๓. การประกอบกิจการหอ้งเย็นแช่แข็งอาหาร  

ก. โดยใช้เครือ่งจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป 
๒๔. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครือ่งจกัร 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป         

๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๔. กิจการที่เกี่ยวกบัยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด 
๑. การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจยุา 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร ๕ - ๑๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัร ๑๑ แรงม้าขึ้นไป  
๒. การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทัง้สบู่ 
ที่ใชก้ับร่างกาย  
๓. การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
๔. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรปู 
๕. การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้าํยาทําความสะอาด หรอืผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่าง ๆ                                               

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 -๕-

 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

๕. กิจการที่เกี่ยวกบัการเกษตร 
๑. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพชื 
๒. การล้าง อบ รม หรอืสะสมยางดิบ 
๓. การผลิต หรอืแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอืน่ ๆ 
ในทํานองเดยีวกัน 
๔. การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครือ่งจกัร หรือแบง่บรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก. โดยใช้เครือ่งจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัรเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป         
๕. การผลิตยาสูบ 

ก. โดยใช้เครือ่งจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัรเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป         
๖. การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   

ก. โดยใช้เครือ่งจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัรเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป         
๗. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดทุี่นําไปผลิตปุ๋ย 

ก. การผลิต 
           ข. การสะสมหรือแบ่งบรรจุ         

- พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
- พื้นที่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
- พื้นที่ ๒๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป 

๘. การผลิตส้นใยจากพืช 
๙. การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย  ข้าวโพด 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๖. กิจการที่เกี่ยวกบัโลหะหรือแร่ 

๑. การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อปุกรณ์ หรือเครือ่งใช้ต่าง ๆ   
ด้วยโลหะหรือแร ่

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร  
๒. การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับใบอนญุาต
ใน  (๖) ๑ 
๓. การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรอืก๊าช 
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รบัใบอนุญาตใน  (๖) ๑ 
๔. การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นกิเกิล หรอืโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน  (๖) ๑ 
๕. การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับใบอนญุาต
ใน (๖) ๑ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 



 -๖-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 
 
 

๗. 

ก. สถานประกอบการที่มีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการที่มีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๖. การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่
กิจการเกีย่วกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 
๑. การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต ์
          ก. การต่อการประกอบยานยนต ์
          ข. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพน่สารกันสนิมยานยนต ์
๒. การผลิตยานยนต์ เครื่องจกัร หรือเครื่องกล 
๓. การซ่อม การปรับแตง่เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ 
ปรับอากาศ หรอือุปกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครือ่งกล 
๔. การประกอบธุรกจิเกีย่วกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครือ่งกล  ซึ่งมีไว้บรกิาร 
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรบัปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรอืเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
๕. การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
๖. การผลิต สะสม จําหน่าย ซอ่ม หรืออัดแบตเตอรี ่
๗. การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ศูนย์ถ่วงล้อ 

ก. รถยนต ์
           ข. รถจักรยานยนต ์
           ค. รถจักรยาน         
๘. การผลิต ซ่อม ประกอบ หรอือัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
๙. การสะสม การซ่อมเครือ่งกล เครื่องจกัรเกา่ หรืออุปกรณท์ี่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจกัร หรือเครื่องกลเก่า 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๘. กิจการที่เกี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ 

๑. การผลิตไมข้ดีไฟ 
๒. การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอ่ง ทําค้ิว หรือตดัไม้ด้วยเครื่องจกัร 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๓. การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรอืสี แต่งสําเร็จส่ิงของเครือ่งใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานออ้ย 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๔. การอบไม ้
๕. การผลิต สะสม แบ่งบรรจธุปู 
๖. การผลิตส่ิงของ เครือ่งใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป

 
๘,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



 -๗-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 ๗. การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
๘. การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
          ก. การเผาถ่าน 
          ข. การสะสมถ่าน 

๘,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

๙. กิจการที่เกี่ยวกบัการบริการ 
๑. การประกอบกิจการสปาเพือ่สุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
          ก. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
          ข. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

๑.   ไม่เกิน ๑๐ เตียง 
๒.   ๑๑ - ๓๐ เตียง 
๓.   ๓๑ - ๕๐ เตียง 
๔.   ๕๑ เตียง 

          ค. กิจการนวดเพื่อเสรมิสวย 
๒. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   
๓. การประกอบกิจการนวดเพือ่สุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 
๔. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บรกิารที่ไดร้บัใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล   
          ก. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา 
          ข. การประกอบกิจการสถานที่อบไอน้าํ 
          ค. การประกอบกิจการสถานที่อบสมุนไพร 
๕. การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พกัทีม่ิใช่โรงแรมที่จดัไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน 
          ก.  ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
          ข.  ๒๑ - ๘๐ ห้อง 
          ค.  ๘๑ - ๑๕๐ ห้อง 
          ง.  ๑๕๑ ห้องขึ้นไป 
๖. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือหอ้งแบ่งเช่า 
หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
          ก.  ไมเ่กิน ๑๐ ห้อง 
          ข.  ๑๑ - ๕๐ ห้อง 
          ค.  ๕๑ - ๑๐๐ ห้อง 
          ง.  ๑๐๑ ห้องขึ้นไป 
๗. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

  ๕๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



 -๘-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 ๘. การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเงง็ ดสิโกเทก  
คาราโอเกะ หรอืตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั 
          ก. การแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก หรือการแสดงอยา่งอื่น
ทํานองเดียวกัน 
          ข. คาราโอเกะ หรอืการแสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๙. การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
๑๐. การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรอืโรลเลอร์เบลด หรอืการเล่นอื่น ๆ  
ในทํานองเดยีวกัน 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๑๑. การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตง่ผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบงัคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ก. กิจการแต่งผม 
           ข. กิจการเสริมสวยและแต่งผม 
๑๒. การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังร่างกาย   
๑๓. การประกอบกิจการให้บรกิารควบคุมน้ําหนัก   
๑๔. การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรอืตู้เกม   

ก. กิจการสวนสนุก 
           ข. กิจการตูเ้กม   
           ค. กิจการโบว์ล่ิง 
๑๕. การประกอบกิจการให้บรกิารคอมพวิเตอร ์
๑๖. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
๑๗. การประกอบกิจการหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
๑๘. การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย 
๑๙. การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
๒๐. การประกอบกิจการให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รบับริการ  
๒๑. การประกอบกิจการให้บรกิารสปา อาบน้าํ ตัดขน รับเล้ียงหรอืรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกบัสิ่งทอ 

๑. การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครือ่งจกัร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
ก. โดยใช้กีก่ระตุก 

           ข. โดยใช้เครือ่งจกัร 
๒. การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
๓. การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
๔. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครือ่งจกัร

 
 

๓๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



 -๙-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 
 
 
 

๕. การเย็บ ปกัผ้า หรือส่ิงทออืน่ ๆ ด้วยเครื่องจักร 
ก.  ๕ - ๑๐  เครื่อง 

           ข.  ๑๑ - ๒๐  เครื่อง 
           ค.  ๒๑  เครื่องขึ้นไป 
๖. การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร 
๗. การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจกัร 

ก. ความจุ ไมเ่กนิ ๑๐ กิโลกรัม 
           ข. ความจุไม่เกิน ๑๑ - ๓๐ กิโลกรัม 
           ค. ความจุตั้งแต่ ๓๑ กิโลกรัมขึ้นไป 
๘. การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ  

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
          ข. โดยไม่ใช้เครื่องจกัร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกบัหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร 
๒. การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 

ก. การระเบิด 
           ข. การโม่ บด หรอืยอ่ยหินด้วยเครื่องจักร 
๓. การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร 
๔. การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดกุ่อสร้าง รวมทัง้การขุด ตกั  ดดู โม่ 
บด หรือย่อย ดว้ยเครื่องจกัร  ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาต 
ใน ๑๑ (๒) 

ก. ปริมาณ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
           ข. ปรมิาณ ๕,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป 
๕. การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวตัถทุี่คล้ายคลึง 
๖. การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
       ๑. ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
       ๒. เกิน ๕ - ๑๐ แรงม้า 
       ๓. ตั้งแต่ ๕๐ แรงม้าขึ้นไป 

           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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๗. การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
๘. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม 
๙. การผลิต ตดั บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
๑๐. การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
๑๑. การผลิตใยแก้ว หรอืผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
๑๒. การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แกว้ หิน หรอืวัตถอุื่นใด 
ยกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๕)

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
๑. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว 
ทําละลาย 
๒. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าช 

 ก. การผลิต การบรรจ ุ
            ข. การสะสม การขนส่ง 
๓. การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 ก. การผลิต การกล่ัน การสะสม 
            ข. การขนส่ง 
๔. การผลิต สะสม หรือขนส่งถา่นหิน หรือถ่านโค้ก 

ก. การผลิต การสะสม 
    ๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 

              ๒. สถานประกอบการมีเนือ้ที่เกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
            ข. การขนส่ง 
๕. การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับใบอนุญาตใน  (๗) ๑ 
๖. การผลิตส่ิงของเครือ่งใช้ หรอืผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก  เซลลูลอยด ์ 
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. โดยใช้เครือ่งจักร 
    ๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

              ๒. สถานประกอบการมีเนือ้ที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
           ข. โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร 
๗. การโม่ สะสม หรือบดชัน 
๘. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
๙. การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรอืฟิล์มภาพยนตร ์
๑๐. การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถ ุ
ที่คล้ายคลึง 
๑๑. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒. การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
๑๓. การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 

 
 

๘,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๘,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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 ๑๔. การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑๕. การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
๑๖. การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจดัศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

ก. การผลิต สะสม การบรรจ ุ
           ข. การสะสม การขนส่ง 
๑๗. การผลิต สะสม หรือบรรจกุาว 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
๑. การพิมพ์หนงัสือหรอืส่ิงพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจกัร 

ก. โดยใช้เครือ่งจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
           ข. โดยใช้เครือ่งจกัรเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป         
๒. การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 
หรือุปกรณ์ไฟฟา้ 

ก. การผลิต  
           ข. การซ่อม 

    ๑. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
              ๒. สถานประกอบการมีเนือ้ที่ ๕๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
              ๓. สถานประกอบการมีเนือ้ที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๓. การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวตัถทุี่คล้ายคลึง                                      
๔. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขยีว หรือถ่ายเอกสาร 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่ ๕๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ค. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๕. การสะสมวตัถุหรือส่ิงของทีช่ํารุด ใช้แล้วหรอืเหลือใช้ 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่ ๒๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร 
           ค. สถานประกอบการมีเนื้อที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๖. การประกอบกิจการโกดงัสินค้า 

ก. สถานประกอบการมีเนื้อที่ไม่เกนิ ๔๐๐ ตารางเมตร 
           ข. สถานประกอบการมีเนื้อที่ ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๗. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
๘. การพิมพ์ เขยีน พ่นสี หรือวธิีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช่ส่ิงทอ 
๙. การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
๑๐. การบรรจหุีบห่อสินค้าโดยใช้เครือ่งจกัร

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๘,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 -๑๒-

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ

 

๑๑. การให้บรกิารควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหนะนําโรค 
๑๒. การผลิตส่ิงของ เครือ่งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
๑๓. การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 



                                                      แบบ อภ. ๑  
คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ  

เขียนที่.................................................................  
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อาย.ุ.....................................ปี สัญชาติ................................................................................  

เลขหมายประจาํตัวประชาชนเลขที ่         อยู่บ้านเลขที.่.............................................  
หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................................  
อําเภอ/เขต...............................จังหวดั............................โทรศัพท.์..........................โทรสาร................................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ.........................................................  
มีสํานักงานอยูเ่ลขที.่.......................หมู่ที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด........................โทรศัพท.์............................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

๑. (นาย, นาง, นางสาว).........................................................อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่..............................  
ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวดั............................................โทรศัพท.์..........................................โทรสาร....................................................................  

๒. (นาย, นาง, นางสาว).........................................................อยู่บ้านเลขที.่.....................หมู่ที่................................  
ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวดั............................................โทรศัพท.์..........................................โทรสาร....................................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น ดังนี ้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ......................................................ประกอบกิจการ...........................................................  
ซึ่งเป็นกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................ลําดับที.่.....................
กําลังเครือ่งจกัรโดยรวม...........................แรงม้า (กรณีทีเ่ป็นกจิการที่เกี่ยวกับการบริการใหร้ะบุ จํานวนห้อง.......................
ห้องหรือจํานวนที่นั่ง.........ที่นั่ง กรณีทีเ่ป็นกิจการที่เกีย่วกับการเล้ียงสัตว์ใหร้ะบุจํานวนตัว.........ตัว) จํานวนคนงาน........คน  

๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที.่.............. หมู่ที.่................ถนน..................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด ...................................................โทรศัพท.์..........................................  
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมเีนื้อที.่..................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที.่.................ตารางเมตร ที่ดินบรเิวณสถานประกอบการเป็นของ.................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................(เป็นไม้ หรือหอ้งแถว ตึกแถว คอนกรตีเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ  
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท.........................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ..........................................  
การพกัค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ     มี     ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ...........................................................................................................  

 ด้านใต.้...............................................................................................................  
 ด้านตะวันออก...................................................................................................  
 ด้านตะวันตก...................................................................................................... 

๓. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา........................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ.......................ชั่วโมง.....................กะ 
วันหยุดงานประจําสัปดาห.์................................................................  
  ๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  

๔.๑ เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวิชาการ.....................................คน  
๔.๒ คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
๔.๔ ช่างเทคนคิและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน 



         ๕. การผลิต  
               ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดบิ  

วัตถุดิบ                  ปริมาณการใช้ (ต่อปี)      แหล่งที่มา (ระบุบริษัท /  
                                                                                            ห้างร้านของผู้จําหน่าย)  
๕.๑.๑ .........................................  ..................................................  ............................................ 
๕.๑.๒ .........................................  .................................................. ............................................ 
๕.๑.๓ .........................................  ..................................................  ............................................ 

           ๕.๑.๔ .........................................   ..................................................  ............................................  
           ๕.๑.๕ ........................................   .................................................. ............................................  

               ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย  
                              ผลิตภัณฑ์      ปริมาณการผลิต (ต่อปี)    การจําหน่าย (ระบุสถานที่จําหน่าย)  

๕.๒.๑ .........................................  ................................................    ............................................. 
๕.๒.๒ .........................................  ................................................    ............................................ 
๕.๒.๓ .........................................  ................................................    ............................................ 

           ๕.๒.๔ .........................................   ................................................    ............................................  
           ๕.๒.๕ .........................................  ................................................    ............................................ 

              ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได)้ (ถ้ามี)  
                              วัตถุผลพลอยได ้                    ปรมิาณวัตถุผลพลอยได ้           จําหน่ายได/้จําหน่ายไม่ได้  

๕.๓.๑ .........................................  .................................................. ............................................  
๕.๓.๒ .........................................  ..................................................  ............................................ 
๕.๓.๓ .........................................  ..................................................  ............................................ 

   ๕.๔ อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจกัร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก ่(ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๕.๔.๑ .........................................  ขนาด..............................แรงม้า  จํานวน.......................เครื่อง  
๕.๔.๒ .........................................  ขนาด..............................แรงม้า       จํานวน.......................เครื่อง  
๕.๔.๓ .........................................  ขนาด..............................แรงม้า  จํานวน.......................เครื่อง  

         ๖. การควบคุมมลพิษ  
 ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/ส่ิงปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ) 

(ถ้ามี)  
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
      ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก  (การบําบดัหรือปรับปรงุคุณภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษ
อากาศ/ส่ิงปฏิกลู)  
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

๗. มาตรการปอ้งกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 



๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานทีต่ั้งสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจกัร (หากมีหลายช้ันใหแ้สดงทุกช้ัน) รวมทั้งที่พกัของ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
     ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

............................................................................... 
 
    ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑. หลักฐานทีน่ํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
   ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกจิการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ

ใบอนุญาต)  
   ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จดัการ  
   ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  

     ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล)  

   ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใชเ้ป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถกูต้องตาม  
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  

   ๑๑.๖ หนงัสือยินยอมให้ใช้อาคารหรอืสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ ์ 
ในอาคารที่ใช้เปน็สถานประกอบการ)  
     ๑๑.๗ หนงัสือมอบอํานาจที่ถกูต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
     ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการจากส่วนราชการอื่นที่เกีย่วขอ้ง  

   ๑๑.๙ อื่น ๆ  (ระบ)ุ .............................................................................................................................. 
                .................................................................................................................................................................. 
  

ขอรับรองว่า  ขอ้ความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
              (..................................................) 
   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

          แบบ อภ. ๒ 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่....................เลขที่..........................ปี 

  อนุญาตให้    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ช่ือ..............................................อายุ................ปี 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี................   
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................หมู่ที่................ตําบล/แขวง..............................................  
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................... 
  ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................               
ลําดับที่.................ค่าธรรมเนียม……………………บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.................เลขที่...............ลงวันที่............ 
เดือน............................พ.ศ...................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร  กําลังเคร่ืองจักร.....................แรงม้า  จํานวนคนงาน..................คน  
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................ 
ตําบล.......................................อําเภอ.....................................................จังหวัด......................................................... 
โทรศัพท์........................................................โทรสาร.............................................................. 
  ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)................................................................................................................................................. 
  (๒)................................................................................................................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .........................เดือน...........................พ.ศ.............................. 

     ออกให้  ณ  วันที่ ......................เดือน..........................พ.ศ................... 
 

              (ลงช่ือ) 
       (                                           ) 

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบการ 
                  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
               ๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่อในอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (ต่อด้านหลัง) 
 



รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



                            แบบ อภ. ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

        เขียนที่.............................................................. 
        วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)................................................................................................................................... 
   เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ ....................................... ปี     สัญชาติ ................................................................... 
เลขหมายประจาํตัวประชาชนเลขที่  ...........................................................อยูบ่้านเลขที่  .................................................... 
หมู่ที่ ....................  ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................... ตําบล/แขวง .......................................... 
อําเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ...................................โทรศัพท์............................โทรสาร ................................ 
         เป็นนิติบุคคลประเภท ...................................................  จดทะเบียนเม่ือ ........................................................ 
มีสํานักงานอยูเ่ลขที่............................... หมูท่ี่ ................ ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..................................... 
ตําบล/แขวง ....................................อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ..............................โทรศัพท์..........................
โทรสาร ...................................... โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลผู้ขออนุญาต  ดังนี ้
 ๑. (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................. อยู่บ้านเลขที่ ................................หมูท่ี่ ............. 
ตรอก/ซอย ............................ ถนน ............................ ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต .................................. 
จังหวดั ......................................โทรศัพท์...............................โทรสาร ................................. 
 ๒. (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................... อยู่บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ......................... ถนน ........................... ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต .................................. 
จังหวดั ....................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร .................................................... 
          เป็นผู้ถอืใบอนุญาต/ผู้รบัมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เล่มที่ ............
ปี .......... ประกอบกิจการ ....................................................... ซึ่งเป็นกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................. 
ลําดับที่ ..................... โดยใช้ชือ่ประกอบการวา่...................................................................สถานที่ตั้ง ................................ 
หมู่ที่ ................ตรอก/ซอย ................................. ถนน ................................. ตาํบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ................................ จงัหวดั ................................โทรศัพท์.........................โทรสาร .........................................
กําลังเครือ่งจกัรโดยรวม........................... แรงม้า   (กรณีทีเ่ป็นกิจการทีเ่กี่ยวกบัการบริการใหร้ะบุจํานวนห้อง  .................. 
ห้องหรือจํานวนที่นั่ง .................ที่นัง่   กรณีทีเ่ป็นกิจการที่เกีย่วกับการเล้ียงสัตว์ใหร้ะบุจํานวนตัว  ......................ตัว)  
จํานวนคนงาน .......................... คน อาคารประกอบการมีเนื้อที ่............................................... ตารางเมตร ขอยื่นคําขอ
ต่ออายใุบอนุญาตกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที ่............ เดือน ..............................พ.ศ. 
................โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมหลักฐาน  ดงัต่อไปนี้ 
 
  ๑. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกจิการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถอืใบอนญุาต) 
    ๒. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบา้นเจ้าของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เปน็ที่ตัง้สถานประกอบการ 

 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล) 
            ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารทีใ่ช้เปน็สถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้ โดยถกูตอ้งตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  

            ๖. หนังสือยินยอมให้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร
ที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 



 

 

 

 

      ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูตอ้งตามกฎหมาย  พรอ้มสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ 
ผู้รับมอบอํานาจ   (กรณี เจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง) 
     ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

          ๙. อื่น(ระบ)ุ....................................................................................................................................................... 

               ....................................................................................................................................................................... 
 
       ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
 
          (ลงช่ือ)..................................................... ผู้รบัใบอนุญาต 

                     (....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ  อภ. ๔ 

คําขออนุญาตเปลีย่นแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  
สถานที่ หรือเคร่ืองจักร ของกิจการที่เปน็อันตรายต่อสขุภาพ 

   
         เขียนที่.......................................................... 
       วันที่................เดือน.............................พ.ศ.............................. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.......................................ปี สัญชาติ.....................................................................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่          อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที.่.............. ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................  
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................โทรศัพท.์.........................โทรสาร...................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...............หมู่ที.่................ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด........................โทรศัพท.์.........................  
โทรสาร.............................................. โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  

๑. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อยู่บ้านเลขที.่..................หมู่ที.่....................  
ตรอก/ซอย......................ถนน......................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.........................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท.์.........................................โทรสาร........................................................  

๒. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........................  
ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...............................  
จังหวัด...........................................โทรศัพท.์..................................โทรสาร................................................................. 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมวังก์ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียด  ต่อไปน้ี 
 ๑. ใบอนุญาตเล่มที่...........เลขที่............ปี...............ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน...............พ.ศ.................. 
 ๒. ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.........................................................................ลําดับที่..................... 
ค่าธรรมเนียมต่อปี...................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่............เลขที่.................ลงวันที่............/.........../.............. 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม............แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง...........ห้อง หรือ
จํานวนที่น่ัง........ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว.........ตัว) จํานวนคนงาน……....คน 
 ๓. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............ตรอก/ซอย............................ถนน......................หมู่ที่............. 
ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................โทรสาร.......................... 
อาคารประกอบการเนื้อที่................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเน้ือที่...................................ตารางเมตร   ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ…………………………………………..
ลักษณะของอาคารประกอบการ.........................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...............................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ............................... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ          ม ี         ไม่ม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ   ด้านเหนือ..................................................................................................... 
                                               ด้านใต้........................................................................................................... 
                                               ด้านตะวันออก.............................................................................................. 
                                               ด้านตะวันตก................................................................................................. 



 
๔. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา..................น. ถึงเวลา.................น. รวมวันละ....................ช่ัวโมง................กะ

วันหยุดงานประจําสัปดาห์.................................................................  
๕.  จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  

๕.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....................................คน  
๕.๒ คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
๕.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
๕.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน  

 ๖. การผลิต  
               ๖.๑ ช่ือ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  

วัตถุดิบ                 ปริมาณการใช้ (ต่อปี)            แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/  
                                                                                    ห้างร้านของผู้จําหน่าย)  
๖.๑.๑ .........................................  ..................................................  ......................................... 
๖.๑.๒ .........................................  .................................................. ......................................... 
๖.๑.๓ .........................................  ..................................................  .......................................... 

           ๖.๑.๔ .........................................   ..................................................  ..........................................  
           ๖.๑.๕ ........................................   .................................................. ..........................................  

               ๖.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย  
ผลิตภัณฑ์       ปริมาณการผลิต (ต่อปี)                การจําหน่าย  
                                                                     (ระบุสถานที่จําหน่าย)  

๖.๒.๑ .........................................   ..................................................  .......................................... 
๖.๒.๒ .........................................  .................................................. .......................................... 
๖.๒.๓ .........................................  ..................................................  .......................................... 

           ๖.๒.๔ .........................................   ..................................................  ..........................................  
           ๖.๒.๕ ........................................  .................................................. .......................................... 

              ๖.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้าม)ี  
                                 วัตถุผลพลอยได้               ปริมาณวัตถุผลพลอยได้       จําหน่ายได้/จําหน่ายไม่ได้  

๖.๓.๑ .........................................  ..................................................  ........................................  
๖.๓.๒ .........................................  ..................................................  .......................................... 
๖.๓.๓ .........................................  ..................................................  ......................................... 

   ๖.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๖.๔.๑ .........................................  ขนาด...........................แรงม้า  จํานวน....................เครื่อง  
๖.๔.๒ .........................................  ขนาด...........................แรงม้า       จํานวน....................เครือ่ง  
๖.๔.๓ .........................................  ขนาด...........................แรงม้า  จํานวน....................เครื่อง 
 
 



 
         ๗. การควบคุมมลพิษ  

 ๗.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือ 
และปริมาณ) (ถ้ามี)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

  ๗.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก(การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/ 
มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

๘. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และทีต้ั่งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทกุช้ัน) รวมทั้งทีพั่ก
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้าม)ี  
 
 
 



 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผงัภาพรวมของกระบวนการผลิต  
      ๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
     ๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๑๒. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรอืเคร่ืองจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 
   ๑๒.๑ เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ประกอบกิจการ 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ๑๒.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเคร่ืองจักร/ห้อง/ที่น่ัง/ตัว) 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ๑๒.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ๑๒.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 



 
๑๓. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  

      ๑๓.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    ๑๓.๒ สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ  
                               ใบอนุญาต) 

    ๑๓.๓ สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
    ๑๓.๔ สาํเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  

      ๑๓.๕ สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                  ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)               

    ๑๓.๖ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้  
        โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
    ๑๓.๗ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาต 
        ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ)  

      ๑๓.๘ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
                  ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)   
      ๑๓.๙ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 ๑๓.๑๐ อ่ืน ๆ  (ระบุ)  ........................................................................................................................ 
                ..............................................................................................................................................................       
 

 
                 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   (....................................................) 

 
........................................................................................................................................................................... 
แบบ อภ.๔  เลขที่รับหนังสอื...................ใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่.......................ปี........................... 
กิจการลําดับที่..............ช่ือผู้ย่ืนคําขอ............................................ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            แบบ  อภ. ๕ 
ตราครุฑ 

 
เงื่อนไขการอนุญาตให้เปลีย่นแปลง  ขยาย  หรือลด 

การประกอบกิจการ  สถานที่  หรือเครื่องจักร 
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ใบอนุญาตเดิมเล่มที่..................เลขที่.....................ปี................... 

 อนุญาตให้    บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล   ช่ือ....................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ................เลขประจําตัวบัตรประชาชนเลขที่          อยู่บ้าน/สํานักงาน
เลขที่............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.........................โทรศัพท์............................โทรสาร........................................ 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ..............................................................ประกอบกิจการประเภท............................................. 
ลําดับที่..................................ใบอนุญาตเล่มที่......................................เลขท่ี..............................ปี..............................
ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................................ต้ังอยู่  ณ  เลขที่..................หมู่ที่.........
ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล.........................................อําเภอ.................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................................โทรสาร...................................................... 
เปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานที ่หรือเคร่ืองจักรตามรายละเอียด  ดังน้ี 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
     ออกให้  ณ  วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ........................ 

 

      (ลายมือช่ือ)...................................................... 
            (...................................................) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



แบบ  อภ. ๖ 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

        เขียนที่........................................................................ 
                  วันที.่...............เดือน.............................พ.ศ............................ 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 

 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ปี  สัญชาติ................................................................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่          อยู่บ้านเลขที่................................... 
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์........................... โทรสาร.......................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่........................... หมู่ที่....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท์.......................
โทรสาร.....................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์......................................โทร.................................................................. 
ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว  โดยมีรายละเอียดคือ 
 ๑. ใบอนุญาตเล่มที่..........เลขที่...........ปี...........ออกให้  ณ  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................. 
 ๒. ช่ือสถานประกอบการ.............................................ประกอบกิจการประเภท........................................ 
................................................ลําดับที่..............กําลังเคร่ืองจักร..................แรงม้า  จํานวนคนงาน......................คน 
 ๓. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................หมู่ที่................. 
ตําบล..................................อําเภอ.........................จังหวัด..............โทรศัพท์.........................โทรสาร......................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น □ สูญหาย  □ ถูกทําลาย  □ ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีหลักฐานเอกสาร
ประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

    ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ  
                               ใบอนุญาต) 

    ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
    ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  

      ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
                     ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
     ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  



 
 

  ๖. กรณีใบอนุญาตสูญหายให้นําหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนุญาต 
                 สูญหาย 
  ๗. กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคญั ให้นําใบอนุญาตเดิมที่ชํารุดน้ันมาแสดง 
  ๘. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................................................... 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

       (ลงช่ือ)................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                (..............................................) 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อภ. ๗ 
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

เขียนที่............................................................... 
วันที่.....................เดือน.............................พ.ศ......................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................... 
 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ปี  สัญชาติ................................................................... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่            อยู่บ้านเลขที่................................ 
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์........................... โทรสาร.......................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่........................... หมู่ที่....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท์.......................
โทรสาร.....................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์......................................โทร.................................................................. 
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่................. 
เลขที่..............ปี................ ประกอบกิจการ.................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
ประเภท..............................ลําดับที่........โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................สถานที่ต้ังเลขที่.........
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...........ถนน..........ตําบล...............อําเภอ................จังหวัด...............โทรศัพท์................
โทรสาร.................... 
 ขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่..............เดือน........................
พ.ศ......................พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบพิจารณา  ดังน้ี 
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๒) เล่มที่..........เลขที่..........ปี
......... 
  ๒. เง่ือนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที ่หรือเคร่ืองจักร 
     ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๕) เลม่ที่..................เลขที่......................ปี.................. 
  ๓. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เล่มที.่..........เลขที่.............ปี............. 
  ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
  ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
                    และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
  ๖. หลักฐานการแจ้งขอเลิกการประกอบกิจการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์  
                 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร (ถ้ามี) 
  ๗. อ่ืนๆ ขา้พเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชําระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิก 
  การประกอบกิจการ 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                                         (.................................................) 



แบบ อภ. ๘ 
คําขอโอนการดําเนนิกิจการ 

เขียนที่............................................................ 
วันที่........................เดือน..................................พ.ศ........................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ.......................ปี  สญัชาติ.................................................................................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่          อยู่บ้านเลขที่................................... 
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.................................... ถนน....................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์........................... โทรสาร....................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่...........................หมู่ที่....................ตรอก/แขวง..................................ถนน.................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................
โทรสาร.......................................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร........................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)......................................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.................... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์............................................โทร................................................ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภท…………………………………………………………………..……………ลําดับที่............................................... 
ช่ือสถานประกอบการ...............................................ใบอนุญาตเล่มที่......................... เลขที่.................ปี...................
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.....................หมู่ที่............... ตรอก/ซอย............................ ถนน........................ตําบล....................... 
อําเภอ..............................................จังหวัด..................................โทรศัพท์................................โทรสาร.................... 
ขอย่ืนคําโอนการดําเนินกิจการให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... 

 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ.......................ปี  สญัชาติ.................................................................................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่           อยู่บ้านเลขที่................................. 
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย........................................ ถนน................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................... โทรศัพท์........................... โทรสาร........................ 

 เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่........................... หมู่ที่....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน...............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท์.......................
โทรสาร........................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)............................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.................... 
ตรอก/ซอย................................ถนน................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร........................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์............................................โทร................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................................................................................... 



 
และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังน้ี 

        ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน 
        ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
        ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
        ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) 
        ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้  

โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
        ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้รับโอนไม่มีกรรมสิทธ์ิ 

ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
        ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
        ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

                   ๙. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

  ........................................................................................................................................................ 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
              (ลงช่ือ)..................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                      (.................................................) 
 
 
              (ลงช่ือ).................................................ผู้รับโอนการดําเนินการ 
                                                           (…..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  อภ. ๙ 

 
คําร้องขออนญุาตต่าง ๆ 

 
เขียนที่........................................................................ 

วันที่.................เดือน....................................พ.ศ.................................... 

ข้าพเจ้า      บุคคลธรรมดา         นิติบุคคล   ช่ือ................................................................. 
อายุ..................ปี   สญัชาติ....................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................หมู่ที่...................... 
ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวัด..............................โทรศัพท์................................................ 
ขอย่ืนคํารอ้งขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น....................................................................................................................... 

ด้วย.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  จึงมีความประสงค์............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขออนุญาต 
         (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมให้ใชส้ถานทีป่ระกอบกิจการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................. ช่ือสกุล............................................................. 
เช้ือชาติ................................ สัญชาติ........................ อายุ......................ปี เป็นเจ้าของอาคารเลขที่.......................... 
ซอย....................................ถนน......................................ตําบล....................................อําเภอ.................................... 
จังหวัด.......................... ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ช่ือสกุล.............................. 
เช้ือชาติ.........................สัญชาติ.......................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่................... ซอย........................... 
ถนน......................................แขวง..................................เขต..............................จังหวัด...............................ใช้อาคาร 
เลขที่ดังกล่าวข้างต้นประกอบกิจการประเภท......................................................................................ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ลงช่ือ........................................................เจ้าของอาคาร 
        (........................................................) 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้ใช้อาคาร 
         (......................................................) 

 
ลงช่ือ..........................................................พยาน 
        (.........................................................) 
 
ลงช่ือ...........................................................พยาน 
        (..........................................................) 
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