
 หนา   ๑๙๙ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลทาขามโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขามและนายอําเภออรัญประเทศ

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขามเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความ  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลทาขาม   

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

    -  การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

    -  การเล้ียงหาน  เปด  ไก 

    -  การเล้ียงสุกร 

    -  การเล้ียงแพะ  แกะ 

    -  การเล้ียงสัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน   

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
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   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรง  หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดของสัตวและพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  

หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ    

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ยกเวนการผลิต

เพ่ือใชในครัวเรือน 

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุยอินทรีย/ปุยเคมีเพ่ือการคา 

   (๕.๘)  การผลิต  การสะสมปุยชีวภาพ 

   (๕.๙)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
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   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
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   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพรและนวดแผนโบราณ  

เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปน 

การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  เกมคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 
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   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
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   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตแชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
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  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

   (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับหามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตองมีการควบคุม  ตามประเภทท่ีขอบัญญัตินี้กําหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตองมีการควบคุมในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสงสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอยรวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะ

นั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
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ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ

ส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน

อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเล  ซึ่งสามารถจะทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  

ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอ  ซึ่งรับน้ําโสโครก 

ดวยวัตถุถาวรไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ํา  และรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ํา

ในทางสาธารณะหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง   

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  เห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตอง

ทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก   

หรือบําบัดน้ําเสีย  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันควัน  กล่ินไอ  หรือส่ิงอื่นใด  ซึ่งอาจเปนเหตุ

รําคาญแกผูอื่นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานเจาหนาที่ 

  (๕)  ตองใหมีแสงสวาง  และทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวและแมลงนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

  (๗)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยอันถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  ตองมีสวมอันถูกสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น

และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นชอบ 

  (๙)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 
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  (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นชอบ 

  (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีแนะนํา 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทาขาม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํา ส่ัง เ พิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว า 

ผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบังคับนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พัฒนา  รตันธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาขาม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
ก. จํานวนตั้งแต  ๕  ตัวข้ึนไป  

 
 

๕ บาท/ตัว 
 ๑.๑.๒  การเลี้ยงหาน เปด ไก 

ก. รวมกันตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ ตัว 
ข. รวมกันตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัว 
ค. รวมกันตั้งแต ๒๐๑ - ๕๐๐ ตัว 
ง. เกินกวา ๕๐๐ ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสุกร 
ก. เกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว 
ข. เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
ค. เกินกวา ๕๐ ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงแพะ  แกะ 

ก. ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๓๐ ตัว 
ข. ตั้งแต ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
ค. เกินกวา ๕๐  ข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน  
ก. พ้ืนท่ีประกอบการ ๑๐ - ๒๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการ ๒๑ - ๕๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการ ๑๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

ก. จํานวนไมเกิน ๕ ตัว 
ข. จํานวนเกินกวา ๕ ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๘๐๐ 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี
การเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 



 - ๒ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๒ 

๒.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายในตลาด
และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. โรงฆาสัตว 

 
 

๑,๐๐๐ บาท/ 
๑ โรงฆาสัตว 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
ก. การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว 
ข. การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ 
๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑,๐๐๐ 
๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
๒,๐๐๐ 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  
เขาสัตว หนังสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา 
อ่ืนใดของสัตวและพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปน 
อาหารสัตว 

๕,๐๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๒,๐๐๐ 
๓ 

๓.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 

 
๕,๐๐๐ 

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง  
หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. การผลิตกะป 
ข. น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา 
ค. น้ําปลา 
    (๑)  พ้ืนท่ีใชในการทําน้ําปลาไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
    (๒) พ้ืนท่ีใชในการทําน้ําปลาเกิน    ๕๐๐ ตารางเมตร 
ง. เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
จ. หอยดอง 
ช. ซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๓ การผลิต การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. การผลิต การหมัก ปลารา ปลาเจา กุงเจา 
ข. การสะสม ปลารา ปลาเจา กุงเจา 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 



 - ๓ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. การทําและการตากปลาเค็ม 
ข. การทําและการตากหนังหมู กุงแหง เนื้อเค็ม 
ค. การเค่ียวมันกุง 

 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว 
พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และ 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมาถึง ๒๐ แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมาถึง ๒๐ แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๕,๐๐๐ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๗๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมาถึง ๒๐ แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมา 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 



 - ๔ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ

กระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๔๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๓ การผลิต  การบรรจุน้ําตาล 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๔ การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา 

 
๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

 
 



 - ๕ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 



 - ๖ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง    ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา ถึง    ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา  ถึง  ๑๐๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง    ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา ถึง    ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา  ถึง  ๑๐๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕  แรงมา  ถึง    ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง    ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา ถึง    ๓๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๓๐  แรงมา  ถึง    ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๔ 
 

๔.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง 
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๕  แรงมา  ถึง    ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๑๐  แรงมา ถึง    ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา  ถึง    ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 



 - ๗ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ืออุปโภค

ในครัวเรือน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕ 

๕.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 

ก. น้ําหนักไมเกินครึ่งตัน 
ข. น้ําหนักเกินกวาครึ่งตัน ถึง หนึ่งตัน 
ค. น้ําหนักเกินกวาหนึ่งตัน ถึง สองตัน 
ง. น้ําหนักเกินกวาสองตัน ถึง หาตัน 
จ. น้ําหนักเกินกวาหาตันข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 



 - ๘ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
 ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 

ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕.๗ การผลิต การสะสมปุยอินทรีย/ปุยเคมี เพ่ือการคา 
ก. การผลิตปุยอินทรีย ตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป/ครั้ง 
    (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 
    (๒)  โดยใชเครื่องจักร 
ข. การผลิตปุยเคมี 
    (๑) อัตราการผลิตไมเกิน ๕๐ ตัน/ป 
    (๒) อัตราการผลิตเกิน    ๕๐ ตัน/ป ถึง ๑๐๐  ตัน/ป 
    (๓) อัตราการผลิตเกิน  ๑๐๐ ตัน/ป ถึง ๒๐๐  ตัน/ป 
    (๔) อัตราการผลิตเกิน  ๒๐๐ ตัน/ปข้ึนไป 
ค. การสะสมปุย 
    (๑) ไมเกินหนึ่งตัน 
    (๒) เกินหนึ่งตัน ถึง หาตัน 
    (๓) เกินหาตัน   ถึง สิบตัน 
    (๔) เกินสิบตันข้ึนไป 
 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 



 - ๙ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๕.๘ การผลิต การสะสมปุยชีวภาพ 

ก. การผลิตปุยชีวภาพ ตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป/ครั้ง 
    (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 
    (๒)  โดยใชเครื่องจักร 
ข. การสะสมปุย 
    (๑) ไมเกินหนึ่งตัน 
    (๒) เกินหนึ่งตัน ถึง หาตัน 
    (๓) เกินหาตัน   ถึง สิบตัน 
    (๔) เกินสิบตันข้ึนไป 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕.๙ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา   ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕.๑๐ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๖ 
๖.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๗๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ 

ในขอ ๖.๑ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 

 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 



 - ๑๐ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ ๖.๑ 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ

อ่ืนใดยกเวนกิจการในขอ ๖.๑ 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 
ในขอ ๖.๑ 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน      ๕๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๕๐  แรงมา  ถึง  ๒๐๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐๐  แรงมา  ถึง  ๕๐๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๗ 
๗.๑ 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 
ยานยนต 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 



 - ๑๑ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๗๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๕๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

การผลิตแบตเตอรี่ 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมา 
การซอม/อัดแบตเตอรี่ 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง 

ก. รถจักรยานยนต หรือรถเข็น รถถีบอ่ืน ๆ 
ข. รถยนต 
ค. การเชื่อมยาง (หลอดอก) 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

 
 



 - ๑๒ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๘ 
๘.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือ 
การตัดไมดวยเครื่องจักร 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๕  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา 
สารเคลือบเงาหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา   ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา      ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



 - ๑๓ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
 ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน       ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา     ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกินกวา  ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
ก. การเผาถาน 
ข. การสะสมถานขายสง 
ค. การสะสมถานขายปลีก 

 
๘๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๙ 
๙.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรและนวดแผน
โบราณ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
ก. การประกอบกิจการนวดแผนโบราณ 
ข. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก. จํานวนหอง ตั้งแต   ๑  หอง  ถึง   ๒๙  หอง 
ข. จํานวนหอง ตั้งแต  ๓๐ หอง  ถึง    ๔๙  หอง 
ค. จํานวนหอง ตั้งแต  ๕๐ หอง  ถึง    ๗๙  หอง 
ง. จํานวนหอง ตั้งแต   ๘๐ หอง  ถึง  ๑๐๙  หอง 
จ. จํานวนหอง ตั้งแต ๑๑๐ หองข้ึนไป 

 
๘๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก. จํานวนหอง ตั้งแต   ๑  หอง  ถึง   ๒๙  หอง 
ข. จํานวนหอง ตั้งแต  ๓๐ หอง  ถึง    ๔๙  หอง 
ค. จํานวนหอง ตั้งแต  ๕๐ หอง  ถึง    ๗๙  หอง 
ง. จํานวนหอง ตั้งแต   ๘๐ หอง  ถึง  ๑๐๙  หอง 
จ. จํานวนหอง ตั้งแต ๑๑๐ หองข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 



 - ๑๔ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

ก. จํานวนท่ีนั่ง  ตั้งแต     ๑  ท่ีนั่ง  ถึง  ๑๐๐  ท่ีนั่ง 
ข. จํานวนท่ีนั่ง  ตั้งแต  ๑๐๑ ท่ีนั่ง  ถึง   ๒๐๐  ท่ีนั่ง 
ค. จํานวนท่ีนั่ง  ตั้งแต  ๒๐๑ ท่ีนั่ง  ถึง   ๓๐๐  ท่ีนั่ง 
ง.  จํานวนท่ีนั่ง  ตั้งแต  ๓๐๑ ท่ีนั่งข้ึนไป    

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน    ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
๓,๐๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธ ี
อ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก เกมคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 
กิจการสวนสนุก 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน    ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
กิจการเกมคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 
ก. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  ตั้งแต   ๑  เครื่อง ถึง  ๑๐ เครื่อง 
ค. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  ตั้งแต ๑๐  เครื่อง ถึง  ๒๐ เครื่อง 
ง. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  ตั้งแต ๒๐  เครื่องข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๖๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม 

๓,๐๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน     ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีเกิน     ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๙.๑๔ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๓๐๐ 
 



 - ๑๕ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑๐ 

๑๐.๑ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย 
ก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน      ๕  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา   ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา   ๒๐ แรงมาข้ึนไป 
การทอผาดวยก่ีกระตุก 
ก. ก่ีกระตุก  ไมเกิน  ๕  ก่ี 
ข. ก่ีกระตุก  ตั้งแต   ๖  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี 
ค. ก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๑๑ ก่ี  ถึง  ๒๐  ก่ี 
ง. ก่ีกระตุก  ตั้งแต  ๒๑ ก่ีข้ึนไป 

 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
ก. ปริมาณตั้งแต    ๑๐   กิโลกรัม  ถึง   ๕๐  กิโลกรัม 
ข. ปริมาณตั้งแต    ๕๐   กิโลกรัม  ถึง  ๑๐๐  กิโลกรัม 
ค. ปริมาณตั้งแต  ๑๐๐   กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน      ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน      ๑๐  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา    ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
ก. โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  เครื่อง  ถึง  ๑๐  เครื่อง 
ค. โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๑  เครื่อง  ถึง  ๒๐  เครื่อง 
ง. โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๒๑  เครื่อง  ถึง  ๕๐  เครื่อง 
จ. โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕๑  เครื่องข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 



 - ๑๖ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๕ แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๕ แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐  แรงมา  ถึง  ๕๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน  ๕ แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา  ถึง  ๑๐  แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑๐  แรงมา  ถึง  ๒๐  แรงมา 
จ. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๑ 
๑๑.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การสะสมซีเมนต หินทราย หรือวัตถุคลายคลึง 
ก. สะสมตั้งแต   ๑  ตัน  ถึง  ๑๐  ตัน 
ข. สะสมตั้งแต  ๑๐  ตัน  ถึง  ๒๐  ตัน 
ค. สะสมตั้งแต  ๒๐  ตัน  ถึง  ๕๐  ตัน 
ง. สะสมตั้งแต  ๕๐  ตันข้ึนไป 
การผสมซีเมนต หินทราย หรือวัตถุคลายคลึง 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 - ๑๗ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก. เครื่องจักรไมเกิน ๓  เครื่อง 
ข. เครื่องจักรเกิน    ๓  เครื่อง  แตไมเกิน   ๕  เครื่อง 
ค. เครื่องจักรเกิน    ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 
ง. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  เครื่อง  แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง 
จ. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  เครื่องข้ึนไป 

 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 

ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๑.๘ การผลิตหลังคา ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา 
เปนตน 

๑๐,๐๐๐ 

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕,๐๐๐ 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๕,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๘,๐๐๐ 

๑๒ 
๑๒.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร 
ตัวทําละลาย 

 
๕,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
ก. การผลิต การบรรจุ การขนสงกาซ 
ข. การสะสม 
    (๑) ตั้งแต  ๑ กิโลกรัม ถึง    ๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
    (๒) เกิน   ๒,๐๐๐  กิโลกรมั ถึง    ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
    (๓) เกิน   ๕,๐๐๐  กิโลกรมั  ถึง  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม 
    (๔) เกิน ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ถึง  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม 
    (๕) เกิน ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 
ก. การผลิต การกลั่น การขนสง 
ข. การสะสม  
    (๑) ตั้งแต  ๑ ลิตร  ถึง    ๑,๐๐๐  ลิตร 
    (๒) เกิน   ๑,๐๐๐  ลิตร  ถึง    ๕,๐๐๐  ลิตร 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 



 - ๑๘ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
     (๓) เกิน   ๕,๐๐๐  ลิตร  ถึง  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

    (๔) เกิน ๑๐,๐๐๐  ลิตร  ถึง  ๕๐,๐๐๐  ลิตร 
    (๕) เกิน ๕๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๑๐,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๗.๑ ๗๐๐ 
๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม การบดชัน 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๘,๐๐๐ 
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลม รูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

ก. การผลิตฟลมถายรูป หรือฟลมภาพยนตร 
ข. การลางฟลมถายรูป 
ค. การลางฟลมภาพยนตร 

 
๘,๐๐๐ 
๖๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๔,๐๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

ก. การผลิต 
ข. การบรรจุ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑๐,๐๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
ก. การผลิต  การขนสง 
ข. การสะสม 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

ก. การผลิต 
ข. การบรรจุ 
ค. การสะสม 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



 - ๑๙ -  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

ก. การผลิต  การบรรจุ 
ข. การสะสม 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๓ 
๑๓.๑ 

กิจการอ่ืน 
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังไมเกิน    ๕  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมา ถึง  ๑๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา ถึง ๒๐ แรงมา 
ง. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๒ ๐ แรงมาข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
ก. การผลิต 
ข. การซอม 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

ก. การพิมพแบบ การพิมพเขียว 
ข. การถายเอกสาร (เครื่องละ) 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกินกวา ๑๕๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา    ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 
ก. พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต  ๓๐๐  ตารางเมตร ถึง   ๕๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๕๐๐ ตารางเมตร ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ถึง ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๑,๐๐๐ 
๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ 
๑๓.๙ การกอสราง 

ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาแตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๓,๐๐๐ 
 



                                                          แบบ  อภ. ๑
   

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

                                                                      เขียนท่ี…………………………………..… 
                                                                          วันท่ี………….เดือน…………………….พ.ศ…………… 
เรียน     เจาพนักงานทองถิ่น 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………...……………………………………………..…………..…………………………. 
          เปนบุคคลธรรมดา  อาย ุ………...…… ป  สัญชาติ …………….….. เลขบัตรประจําตัวประชาชน  
........................................................................  อยูบานเลขท่ี ……………....  ตรอก/ซอย ………………...................
ถนน ……………………………… ตําบล ……………….…..… อําเภอ ….………………………จังหวัด ………….………………..
รหัสไปรษณีย …………………..……. โทรศัพท ………………………………………………… 
         เปนนิติบุคคลประเภท .................................................... จดทะเบียนเม่ือ .............................. 
มีสํานักงานอยูท่ี .............................. หมูท่ี ................... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ............................ 
ตําบล ................................ อําเภอ ................................. จงัหวัด ............................. โทรศัพท …………….………. 
โทรสาร ...........................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... อยูบานเลขท่ี ........................ หมูท่ี .......... 
ตรอก/ซอย .......................... ถนน ............................ ตําบล .............................. อําเภอ ………………….............. 
จังหวัด ........................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ........................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... อยูบานเลขท่ี ........................ หมูท่ี .......... 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................ ตําบล .............................. อําเภอ …………………............. 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ........................................... 
 
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ชื่อสถานประกอบการ  ..................................................................................................................... 
ประกอบกิจการ ..................................................................................... ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท………………………………………..……………………………… ลําดับท่ี ......................... กําลังเครื่องจักรโดยรวม 
....................... แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง ................ หอง หรือจํานวน 
ท่ีนั่ง ........................ ท่ีนั่ง)  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนสัตว .......................... ตัว) 
จํานวนคนงาน ....................... คน 
 ๒.  สถานประกอบการ ตั้งอยูเลขท่ี .................. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน .............................. ตําบล ............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ..................................
โทรศัพท ................................ โทรสาร .......................... อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี .................... ตารางเมตร
บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี ......................................................ตารางเมตร 
ท่ีดินบริเวณสถานท่ี ............................................................................................................................................. 
(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท ......................... 
 
 
 



 - ๒ -  
 
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ ..................................................................... การพักคางของผูปฏิบัติงาน
สถานประกอบการ       มี          ไมมี  บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดังนี้ 

 
  ดานเหนือ ....................................................................... 
  ดานใต    ....................................................................... 
  ดานตะวันออก .............................................................. 
  ดานตะวันตก ................................................................ 
 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ....................... น. ถึงเวลา ...................... น. รวมวันละ ................... ชัว่โมง 
........................... กะ วันหยุดประจําสัปดาห  ไดแก ........................................................................................... 
 ๔. จํานวนและระดับผูปฏิบัติงาน จํานวน ................................................................ 
  ๔.๑  เจาหนาท่ีบริหารและนักวิชาการ ....................................... คน 
  ๔.๒ คนงานชาย ....................... คน  คนงานหญิง  .................... คน 
  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ ............................................. คน 
  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ ............................ คน 
 ๕. การผลิต 
  ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช และแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบ         ปริมาณการใช (ตอป)     แหลงท่ีมา 
                  (บริษัท/หางราน) 
 ๑) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๒) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๓) ......................................... ................................................ .................................................
 ๔) ......................................... ................................................ ................................................. 
 
  ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
  ผลิตภัณฑ       ปริมาณการผลิต (ตอป)  การจําหนาย 
              (ระบุสถานท่ีจําหนาย) 
 ๑) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๒) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๓) ......................................... ................................................ .................................................
 ๔) ......................................... ................................................ ................................................. 
  ๕.๓  วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) ถามี 
        วัตถุผลพลอยได      ปริมาณวัตถุผลพลอยได    จําหนายได/จําหนายไมได 
 ๑) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๒) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๓) ......................................... ................................................ .................................................
 ๔) ......................................... ................................................ ................................................. 
 
 



 - ๓ -  
 
  ๕.๔  อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
 ๑) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๒) ......................................... ................................................ ................................................. 
 ๓) ......................................... ................................................ .................................................
 ๔) ......................................... ................................................ ................................................. 

 
 ๖. การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบการ (น้ําเสีย ของเสีย มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล) ระบุชื่อ 
และปริมาณ ถามี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๖.๒  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย 
ของเสีย มลพิษ สิ่งปฏิกูล) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๗.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๘.  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๔ -  
 

 ๙. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้ 
       ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
       ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
       ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
       ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
       ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
       ๖. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการได โดยถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
       ๗. หนังสือยินยอมใหใชอาคาร หรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี
กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
       ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
       ๙. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

   (ลงชื่อ) ................................................. ผูขอรับใบอนุญาต 
    (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               แบบ  อภ. ๒ 
 

 - ครุฑ -  
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี …….. เลขท่ี ………… ป ................. 
 

  อนุญาตใหบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ .............................................................................. 
อายุ .............. ป  สัญชาติ ...................  เลขประจําตัวประชาชน ....................................................................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี ................ หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................. 
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ ........................................ จังหวัด ..................................................  
โทรศัพท ...........................................  โทรสาร .............................................. 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท .................................................... 
ลําดับท่ี ............... คาธรรมเนียม ................................. บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ................... เลขท่ี ................ 
ลงวันท่ี ................ เดือน .......................... พ.ศ. .......................  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ...................... 
............................................................................................... พ้ืนท่ีประกอบการ ............................ ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร ........................ แรงมา จํานวนคนงาน .......................... คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี .......................... 
หมูท่ี ................. ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................... ตําบล ..................................... 
อําเภอ ................................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .............................. โทรสาร ........................ 
  ขอ  ๒  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ........................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................. 
  (๒) ........................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................. 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ............  เดือน ............................. พ.ศ. .......................... 

   ออกให  ณ  วันท่ี ............. เดอืน ............................ พ.ศ. ................. 

 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 



                                               แบบ อภ. ๓ 

คําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…………… 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ………..……………………………………………………………………………… 
        เปนบุคคลธรรมดา อายุ .................. ป  สัญชาติ ........................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
................................................................ อยูบานเลขท่ี…..……...ซอย……………………ถนน……………………..………
ตําบล………………อําเภอ………………….......จังหวัด………………….. รหัสไปรษณีย…………….โทรศัพท…………………. 
โทรสาร ...................................  
        เปนนิติบุคคลประเภท ............................................................. จดทะเบียนเม่ือ ......................... 
มีสํานักงานอยูท่ี ………...……... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย …………..………… ถนน ……………………………..………
ตําบล ……………… อําเภอ …………..…………....... จังหวัด ………………….…….. รหัสไปรษณีย ……………..……..……. 
โทรศัพท………………………….  โทรสาร ...................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี
ดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ........ 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................ ตําบล .............................. อําเภอ ……………….............. 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ............................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ........ 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................ ตําบล .............................. อําเภอ …………………............. 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ............................................... 
 
 มีความประสงคขอย่ืนคํารองขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังนี้ 
 ๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ …………………………………………………………………………………………………….. 
ตั้งอยูเลขท่ี …………….... หมูท่ี ..................... ตรอก/ซอย ………..………………..…… ถนน ………………………………  
ตําบล …………………….……..…… อําเภอ ……………….……..……...........จังหวัด ……………………………………..…………  
โทรศัพท ……….…………. โทรสาร ............................. อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี ........................... ตารางเมตร 
บริเวณสถานท่ีประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี ........................... ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณ
สถานท่ี ........................................................................... (เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ได 
  สูญหาย 
  ถูกทําลาย 
  อ่ืน ๆ 
 เม่ือวันท่ี ................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 



 - ๒ -  
 

 ๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้ 
       ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
       ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
       ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
       ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
       ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
       ๖. เอกสารอ่ืน ๆ ............................................................................................................................ 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
    

   ลงชื่อ…………………………………………… ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
              (………………….…………………………) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แบบ  อภ. ๔ 
คํารองขออนุญาตตาง ๆ 

 
             เขียนท่ี..........................................................                     

                      วันท่ี............. เดือน..........................พ.ศ..............… 
 

  ขาพเจา..................................................………………….....อายุ.....…...ป  สัญชาติ..........………... 
อยูบานเลขท่ี .......…..…... ซอย ...............…..... ถนน ...........…..…......…. หมู ………....… ตําบล ….…………….......
อําเภอ ……………………….. จังหวัด …………………………............. โทรศัพท ............................................................ 
 
  ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  จึงมีความประสงค……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   จึงขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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


