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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว   

และนายอําเภอปางศิลาทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว  วาดวยการกจิการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

หรือที่มีกําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไว 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

    (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๒)  การประกอบกจิการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

    (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ที่มิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่

สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

    (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม 

หรือพืชอยางอื่น 

    (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  

ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

    (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

    (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๗)  การผลิตบะหมี่   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 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (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  ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง 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  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทํา

ความสะอาด 

     (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

     (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๕) การผ ลิตผงซั กฟอก  สบู   น้ํ า ยา ทํ าความสะอาด   หรื อผ ลิต ภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง  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  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

    (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง  ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

    (๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

    (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

    (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 

    (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟาระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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    (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

    (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตง สําเร็จ ส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๔)  การอบไม 

    (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

    (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    (๓)  การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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    (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอื่น  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

    (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
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      (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  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร  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  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

      (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําลาย 

      (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

      (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

      (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

      (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 
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      (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

      (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

      (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๑๓. กิจการอื่น  ๆ 

      (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

      (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

      (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

      (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

      (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

      (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

      (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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    (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

    (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

    (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถานศึกษาโรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานดูแลผูสูงอายุ  หรือผูปวยพักฟน  หรือผูพิการ  สถานที่

ราชการ  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยผังเมือง  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๙ สถานประกอบกิจการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ 

     (๑.๑)  อาคารตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ  

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๑.๒)  พ้ืนตองทําดวยคอนกรีต  หรือวัสดุอื่นใดท่ีแข็งแรง  อยูในสภาพดี  เหมาะสม

ปลอดภัย  ไมสึกกรอน  และทําความสะอาดงาย 

     (๑.๓)  ผนังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  และทําความสะอาดงาย 

     (๑.๔)  หลังคาตองมุงดวยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง 

     (๑.๕)  มีประตู  หรือทางเขา-ออก  สถานประกอบกิจการ  ท่ีมีความกวางเพียงพอ

กับการเขา-ออกของยานพาหนะ  และการเคล่ือนยายในกรณีฉุกเฉิน 

     (๑.๖)  มีการแบงพ้ืนที่ดําเนินกิจการแตละสวนอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม 

     (๑.๗)  มีการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล  และมีการระบาย

อากาศที่เหมาะสม 
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       (๑.๘)  ทําความสะอาด  และบํารุงรักษาอาคาร  รวมท้ังพ้ืนที่ใชสอยอื่น ๆ   

อยางเหมาะสม 

       (๑.๙)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

      (๑.๑๐)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

  (๒) หลักเกณฑ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องจักร  เครื่ องมือ  เครื่ องใช   

และอุปกรณ 

       (๒.๑)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซและสายไฟตาง ๆ  

ตองติดตั้งหรือจัดเก็บอยางเปนสัดสวน  เปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

       (๒.๒)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  ที่มีสวนท่ีเปนอันตราย  

ตองมีครอบปองกันอันตราย 

       (๒.๓)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณไฟฟาท่ีเปลือกนอกเปนโลหะ  

จะตองติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาไดมาตรฐาน  เชน  สายดิน  และเครื่องตัดไฟรั่ว  เปนตน 

       (๒.๔)  การเดินสายไฟตองเดินสายไฟใหเรียบรอย  หรือเดินในทอรอยสาย 

       (๒.๕)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณตองไดรับการตรวจตรา

เปนประจํา  หากพบการชํารุดตองดําเนินการซอมแซมและแกไข  พรอมท้ังตองมีปายหรือสัญญาณเตือน

กรณีเครื่องจักรชํารุดหรือขัดของ  เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

  (๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําดื่ม  น้ําใช  และการสุขาภิบาล 

       (๓.๑)  จัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม  สําหรับบริการผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอและตองตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากบริเวณการผลิต  โดยลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม  

ตองปราศจากความสกปรกหรือการปนเปอน 

      (๓.๒)  จัดใหมีน้ําใชที่สะอาด  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน 

      (๓.๓)  สถานประกอบการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวใหบริการแกผูปฏิบัติงาน  

ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

      (๓.๔)  จัดใหมีอางหรือที่ลางมือ  พรอมสบู  ที่มีจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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  (๔)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ  และมลพิษทางเสียง 

     (๔.๑)  มีการปองกัน  ควบคุม  หรือบําบัดกล่ินจากการประกอบกิจการ 

ที่มีประสิทธิภาพ  ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  หรือสงผลกระทบตอสุขภาพแกผูอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียง 

     (๔.๒)  มีการปองกันควบคุมไอระเหยของสารเคมี  และฝุนละอองจากการประกอบ

กิจการเ พ่ือไม ให เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๔.๓)  มีการควบคุมระดับเสียง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ของเสียอันตราย  และส่ิงปฏิกูล 

     (๕.๑)  ตองจัดใหมีรางหรือทอระบายน้ํา  บอพักท่ีมีขนาดเพียงพอโดยตองจัดทํา  

บอดักไขมันที่มีขนาดเพียงพอ 

     (๕.๒)  มีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียจากการประกอบกิจการ  

รวมถึงน้ําชะลางจากลานกองเก็บวัตถุดิบ  กอนระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๕.๓)  จัดใหมีภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ  รวมทั้งมีการรวบรวมและกําจัด

มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

     (๕.๔)  มีการจัดการกากของเสีย  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หรือวัสดุที่เส่ือม

คุณภาพจากกระบวนการผลิต  รวมถึงวัสดุอื่น ๆ  ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๕.๕)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  และอางหรือที่ลางมือ  พรอมสบูท่ีมีจํานวน

เพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ตั้งอยูในที่ท่ีเหมาะสม  โดยจัดหองสวมแยกชาย-หญิง  และมีจํานวน 

อยางนอยในอัตรา  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๑๕  คน  อัตรา  ๒  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๔๐  คน  

อัตรา  ๓  ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน  ๘๐  คน  และเพ่ิมขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน  ๑  ที่ตอผูปฏิบัติงาน 

ไมเกิน  ๕๐  คน 
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  (๖)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันเหตุรําคาญจัดใหมีมาตรการ  วิธีการ  หรือแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาเหตุรําคาญที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพและสภาพความเปนอยูโดยปกติ 

แกผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

  (๗)  หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

     (๗.๑)  จัดใหมีทางหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  พรอมแผนผังแสดงโดยตองมีปาย

แสดงใหเห็นเดนชัดสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

     (๗.๒)  จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและเครื่องมือดับเพลิงแบบ

เคล่ือนยายไดตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองมีการบันทึกผลการตรวจสอบ  และบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอย  ๖  เดือน/ครั้ง 

     (๗.๓)  มีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกผูปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของจํานวนผูปฏิบัติงาน  ในแตละแผนกของสถาน

ประกอบกิจการนั้น  และจัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ

พรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  กรณีท่ีผูปฏิบัติงานตั้งแต  ๑๐  คนขึ้นไป  ใหมีแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๗.๔)  มีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ  ที่มีความมั่นคง  

แข็งแรง  ปลอดภัย  และแยกออกจากบริเวณการผลิตอื่น ๆ  โดยตองจัดใหมีปายแสดงชนิด  ประเภท 

ของสารเคมีแตละชนิดไวอยางชัดเจน  จัดใหมีบัญชีรายชื่อและเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี   

(SDS  :  safety  data  sheets)  โดยเอกสารท้ังหมดใหแสดงเปนภาษาไทย  จัดเก็บไวในท่ีเปดเผย 

และเรียกดูไดงาย 

     (๗.๕)  จัดใหมีแสงสวางภายในสถานประกอบกิจการที่เพียงพอตามลักษณะงาน 

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

     (๗.๖)  มีการควบคุมปริมาณฝุนละออง  และความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ

การทํางานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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       (๗.๗)  จัดใหมีมาตรการปองกัน  ควบคุมปญหาเสียงดังภายในสถานประกอบ

กิจการใหไดมาตรฐาน  ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน 

การทํางาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

       (๗.๘)  มีการควบคุมความรอนภายในสถานประกอบกิจการใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

       (๗.๙)  จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ให เพียงพอ 

และเหมาะสมตามลักษณะงาน  เชน  หนากากปองกันกล่ิน  ไอระเหยสารเคมี  ที่ครอบหูหรือท่ีอุดหู   

และแวนตากรองแสง  เปนตน  และจัดให ผูปฏิบัติ งานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช   

และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ทั้งนี้  ตองมีมาตรการในการควบคุมให

ผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

     (๗.๑๐)  จัดใหมีคูมือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการทํางานท่ีปลอดภัยสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน  และจัดเก็บใหเปนสัดสวน  ณ  จุดปฏิบัติงาน  ในที่เปดเผยและเรียกดูไดงาย 

  (๘) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

      (๘.๑)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานแรกรับเขาทํางาน  และผูปฏิบัติงาน

ตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และตรวจตามปจจัยเ ส่ียง  ตามกฎหมายวาดวย 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

      (๘.๒)  ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมหรือใหความรูกอนเขาปฏิบัติงาน  เชน  ทักษะ

ในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  สุขอนามัยสวนบุคคล  และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  เมื่อไดรับ

บาดเจ็บจากการทํางาน  เปนตน  พรอมท้ังมีการบันทึกผลของการอบรมทุกครั้ง 

      (๘.๓)  จัดใหมีสถานที่ชําระลางรางกาย  และชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  ภายใน

สถานประกอบกิจการ 

      (๘.๔)  กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตองมีการดูแลผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  รวมท้ัง 

มีการสงตอผูปวยไดทันทวงที 

      (๘.๕)  จัดใหมีมาตรการควบคุมการทํางาน  ยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน  ลาก  

หรือเข็นของหนักของผูปฏิบัติงานไมเกินน้ําหนักที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน   
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ในกรณีของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนดตองจัดใหมีและใหผูปฏิบัติงานใชเครื่องทุนแรงท่ีเหมาะสม  

และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

      (๘.๖)  มีขอบังคับกับผูปฏิบัติงาน  มิใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ไมสูบบุหรี่  

หรือเสพสารเสพติด  และไมรับประทานอาหาร  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๙) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกัน  ควบคุม  สัตวและแมลงพาหะนําโรคจัดใหมี

มาตรการปองกัน  ควบคุม  สัตวและแมลงพาหะนําโรคในพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมูบานท่ีมีมติใหประกอบกิจการได 

   (๕)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมใสแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  

ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

   (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ     

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ ง   ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังให ผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว   จนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลปางตาไว 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๙ ในกรณี ท่ีปรากฏว า ผู รับ ใบอนุญาตไมป ฏิบั ติหรือปฏิบัติ ไมถู กต องตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปณยา  ประดาพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลปางตาไว 

เรื่อง  กจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

พ.ศ.  2560 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

กิจการทีเ่กีย่วกับการเลีย้งสตัว 

๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  ๑.๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวบก  มา  โค  กระบือ 

            ก.  จํานวน  ๕  -  ๑๐  ตัว 

            ข.  จํานวน  ๑๑  -  ๒๐  ตัว 

            ค.  จํานวน  ๒๑  ตวัข้ึนไป 

  ๑.๑.๒  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสุกร 

            ก.  จํานวน  ๑๐  -  ๕๐  ตัว 

            ข.  จํานวน  ๕๑  -  ๑๐๐  ตัว 

            ค.  จํานวน  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ตวั 

            ง.  จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๓  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาล  หาน  เปด  ไก  นก 

            ก.  จํานวนตั้งแต  ๖๐  -  ๑๐๐  ตัว 

            ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  -  ๕๐๐  ตัว 

            ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  -  ๒,๐๐๐  ตัว 

            ง.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตัว 

            จ.  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๔  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน 

            หรือแมลง  (บอ  กระชัง  หรือคอกละ) 

๑.๒  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน 

ของกิจการนั้น    ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง  

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวและผลติภัณฑ 

๒.๑  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย 

หรือขายในตลาด 

๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 



๒ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๒.๔  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก 

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน  ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา   

หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

๒.๖  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

      ๒.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๒.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๒.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

กิจการทีเ่กีย่วกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดืม่  ยกเวนในสถานทีจ่าํหนายอาหาร   

การขายเร  การขายในตลาด  และการผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรือน 

๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่งตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา   

หรือวิธีอ่ืนใด 

      ๓.๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๓.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๓.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๓.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕๐๐ 
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๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 



๓ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

    ๓.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

    ๓.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

       ท่ีคลายคลึงกัน 

    ๓.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๗.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 

    ๓.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๕๐๐ 
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๒,๐๐๐ 

 

 



๔ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

๓.๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

๓.๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

          แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

๓.๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

          แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

๓.๙.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  หรือเนยผสม 

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    ๓.๑๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม 

    ๓.๑๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    ๓.๑๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๕ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอ่ืน ๆ 

    ๓.๑๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชูขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    ๓.๑๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    ๓.๑๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

    ๓.๑๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๖ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 ๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ํามัน

พืช  ผักผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

    ๓.๑๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๗.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด 

หรือภาชนะอ่ืนใด 

    ๓.๑๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    ๓.๑๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๑๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๑๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๑๙.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    ๓.๒๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๒๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๒๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๒๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๗ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    ๓.๒๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๓.๒๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๓.๒๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๓.๒๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๓.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

กิจการทีเ่กีย่วกับยา  เวชภณัฑ  อปุกรณการแพทย  เครื่องสาํอาง  ผลติภณัฑ

ทําความสะอาด 

๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    ๔.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๔.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๔.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๔.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๔.๒  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง 

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

    ๔.๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๔.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๔.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๔.๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    ๔.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๔.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
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๘ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

    ๔.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๔.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    ๔.๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๔.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๔.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๔.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง  ๆ 

    ๔.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๔.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๔.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๔.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

กิจการทีเ่กีย่วกับการเกษตร 

๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํามันจากพืช 

    ๕.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๕.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

             แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช 

หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    ๕.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
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๙ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

     ๕.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

             แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

             แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    ๕.๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๕.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๕  การผลิตยาสูบ 

    ๕.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๕.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

    ๕.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๕.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

    ๕.๗.๑  การผลิตปุย 

    ๕.๗.๒  การสะสมปุย 

    ๕.๗.๓  การแบงบรรจุปุย 
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๑๐ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช 

    ๕.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๕.๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๙  การตาก  สะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

กิจการทีเ่กีย่วกับโลหะหรือแร 

๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

    ๖.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๖.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๖.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๖.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีได 

รับใบอนุญาตในขอ  ๖.๑ 

    ๖.๒.๑  การถลุงแร 

    ๖.๒.๒  การหลอม  หรือหลอแกว  เหล็ก  ตะก่ัว  สังกะสี 

๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

    ๖.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๖.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

             แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๖.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

             แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๖.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 

๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

    ๖.๔.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๖.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๖.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๖.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๖.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

    ๖.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๖.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๖.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๖.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

    ๖.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๖.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๖.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๖.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

กิจการทีเ่กีย่วกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 

๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล 
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๑๒ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว 

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง 

ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย 

๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    ๗.๖.๑  การผลิต 

    ๗.๖.๒  การสะสม 

    ๗.๖.๓  การจําหนาย 

    ๗.๖.๔  การซอม  การอัด 

๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน 

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

กิจการทีเ่กีย่วกับไมหรือกระดาษ 

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    ๘.๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๘.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๘.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๘.๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

๘.๔  การอบไม 

๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

    ๘.๘.๑  การเผาถาน 

    ๘.๘.๒  การสะสม  การขายถาน 
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๑๓ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

๙ กิจการทีเ่กีย่วกับการบรกิาร 

๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    ๙.๑.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๙.๑.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๙.๑.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    ๙.๒.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๙.๒.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๙.๒.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    ๙.๓.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๙.๓.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๙.๓.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตาม 

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    ๙.๔.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๙.๔.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๙.๔.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๕.๑  จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

    ๙.๕.๒  จํานวนหองพักตั้งแต  ๒๑  –  ๕๐  หอง 

    ๙.๕.๓  จํานวนหองพักตั้งแต  ๕๑  หอง 

๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๖.๑  จํานวนหองพักไมเกิน  ๕  หอง 
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๑,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

 

 

 



๑๔ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

     ๙.๖.๒  จํานวนหองพักตั้งแต  ๖  –  ๑๐  หอง 

    ๙.๖.๓  จํานวนหองพักตั้งแต  ๑๑  –  ๒๐  หอง 

    ๙.๖.๔  จํานวนหองพักตั้งแต  ๒๑  –  ๓๐  หอง 

    ๙.๖.๕  จํานวนหองพักตั้งแต  ๓๑  –  ๔๐  หอง 

    ๙.๖.๖  จํานวนหองพักตั้งแต  ๔๑  –  ๕๐  หอง 

    ๙.๖.๗  จํานวนหองพักตั้งแต  ๕๑  หอง 

๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๘.๑  การแสดงดนตรีสากล  ดนตรีไทยสากล  เตนรํา  ดิสโกเทก 

              คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๘.๒  การแสดงดนตรีไทย  รําวง  รองเง็ง  หรือการแสดงนาฏศิลปอ่ืน ๆ 

              ในทํานองเดียวกัน 

๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑ 

๙.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 

    ๙.๑๔.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๙.๑๔.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๙.๑๔.๓  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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๑๕ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

๑๐ 

๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับ 

ฝากสัตวชั่วคราว 

กิจการทีเ่กีย่วกับสิง่ทอ 

๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

    ๑๐.๑.๑  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

    ๑๐.๑.๒  การทอผาดวยเครื่องจักร 

          ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

          ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

              แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

          ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

          ง.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

๑๐.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร 

    ๑๐.๓.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๐.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๐.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๐.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    ๑๐.๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๐.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๐.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๐.๔.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    ๑๐.๕.๑  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  –  ๑๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๑  –  ๒๐  เครื่อง 
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๑๖ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

    ๑๐.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๑  –  ๓๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๓๑  –  ๔๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๕  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๔๑  –  ๕๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๖  โดยเครื่องจักรตั้งแต  ๕๑  เครื่อง 

๑๐.๖  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 

    ๑๐.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

    ๑๐.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๐.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ 

กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ  ดนิ  ทราย  ซเีมนต  หรอืวัตถุทีค่ลายคลึง 

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

    ๑๑.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

    ๑๑.๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๑.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
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๑๗ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

     ๑๑.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วสัดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก 

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ในขอ  ๑๑.๒ 

    ๑๑.๔.๑  จํานวนไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

    ๑๑.๔.๒  จํานวนเกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๑.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ  

    ๑๑.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

    ๑๑.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๗.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๑๘ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

    ๑๑.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    ๑๑.๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๑.๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๙.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

      ๑๑.๑๐.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว 

      ๑๑.๑๐.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๑.๑๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน 

หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 
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๑๙ 

 

 

ลาํดับที ่
รายการ 

อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคม ี ถานหนิ  ถานโคก  และสารเคมตีาง  ๆ 

๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําลาย 

๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

    ๑๒.๒.๑  การผลิตกาซ  การบรรจุ  การขนสง   

    ๑๒.๒.๒  การสะสม 

          -  สะสมไมเกิน  ๑๒๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๑๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒,๔๐๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๒,๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป   

๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

    ๑๒.๓.๑  การผลิต  การกลั่น 

    ๑๒.๓.๒  การสะสม 

          -  สะสมไมเกิน  ๔๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๕๔  ลติร 

          -  สะสมเกินกวา  ๔๕๔  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

          -  สะสมเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

    ๑๒.๓.๓  การขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

๑๒.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

    ๑๒.๔.๑  การผลิต   

    ๑๒.๔.๒  การสะสม  การขนสง   

๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ  ๗.๑ 

    ๑๒.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๒.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๒.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๒.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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๒๐ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 ๑๒.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๒.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๑.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๑.๖.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

    ๑๒.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๒.๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๒.๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๒.๗.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

    ๑๒.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๒.๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๒.๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๒.๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    ๑๒.๙.๑  การผลิต 

    ๑๒.๙.๒  การลางฟลมรูปถาย   

    ๑๒.๙.๓  การลางฟลมภาพยนตร 

๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      ๑๒.๑๐.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๒.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
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๒๑ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

       ๑๒.๑๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      ๑๒.๑๑.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๒.๑๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๑๒  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

      ๑๒.๑๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๒.๑๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 

      ๑๒.๑๓.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๒.๑๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

      ๑๒.๑๔.๑  การผลิต   

      ๑๒.๑๔.๒  การสะสม  การขนสง   

๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

      ๑๒.๑๕.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใชแตมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
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๒๒ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

      ๑๒.๑๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๒.๑๕.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

      ๑๒.๑๖.๑  การผลิต   

      ๑๒.๑๖.๒  การบรรจุ   

      ๑๒.๑๖.๓  การสะสม   

      ๑๒.๑๖.๔  การขนสง 

๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

      ๑๒.๑๗.๑  การผลิต  การบรรจุกาว 

      ๑๒.๑๗.๒  การสะสมกาว 

กิจการอืน่ ๆ 

๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      ๑๓.๑.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๓.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๓.๑.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๓.๑.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

    ๑๓.๒.๑  การผลิต 

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

          ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

          ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

               แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

          ง.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

    ๑๓.๒.๒  การซอม 
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๕๐๐ 

 

 



๒๓ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๓.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๓.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๓.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๓.๓.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    ๑๓.๔.๑  การพิมพแบบ  พิมพเขียว 

    ๑๓.๔.๒  การถายเอกสาร 

๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    ๑๓.๕.๑  พ้ืนท่ีใชวางไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๕.๒  พ้ืนท่ีใชวางเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๕.๓  พ้ืนท่ีใชวางเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๕.๔  พ้ืนท่ีใชวางเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    ๑๓.๖.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๖.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

    ๑๓.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๓.๗.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๑๓.๗.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๓.๗.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

    ๑๓.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

    ๑๓.๘.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
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๒๔ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาทตอป) 

     ๑๓.๘.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๑๓.๘.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

      ๑๓.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๓.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๓.๑๐.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๓.๑๐.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

๑๓.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

      ๑๓.๑๒.๑  โดยไมใชเครือ่งจักรหรือใช  แตกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

      ๑๓.๑๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

      ๑๓.๑๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมา 

                    แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

      ๑๓.๑๒.๔  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
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คําขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการที่เปนอนัตรายตอสขุภาพ 

 

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

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

 ขาพเจา  (นาย,  นาง,  นางสาว)  ................................................................................................................. 

   เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.......ป  สัญชาติ.........หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................... 

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................... 

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท...................................โทรสาร................. 

   เปนนิติบุคคล  ประเภท.................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................ 

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................  

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

โทรศัพท..............................โทรสาร...................................โดยมีผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

 ๑.  (นาย,  นาง,  นางสาว)  ......................................................................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี........... 

ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................ 

จังหวัด...................................โทรศัพท......................................โทรสาร...................................... 

 ๒.  (นาย,  นาง,  นางสาว)  .......................................................................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.......... 

ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................... 

จังหวัด  ...................................  โทรศัพท  ......................................  โทรสาร  ...................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานประกอบการ..........................................................ประกอบกิจการ.......................................... 

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................................................................ลําดับท่ี.......... 

กําลังเครื่องโดยรวม................แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ  จํานวนหอง...................หอง

หรือจํานวนท่ีนั่ง.......................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว..........................ตัว  

จํานวนคนงาน.........................คน 

 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี..........หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ 

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

โทรสาร..................................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.............................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ 

(รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี.............ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ.......................... 

อาคารประกอบการเปนของ....................................................อาคารประกอบการ    มีอยูเดิม    กอสรางใหม 

ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................................................(เปนไม  ตึก  หรือหองแถว  ฯลฯ) 

 

 

 



-๒- 

ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร  ประเภท.................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.......................... 

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    มี    ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ทิศเหนือ  .............................................................................................. 

     ทิศใต  ................................................................................................... 

     ทิศตะวันออก  ...................................................................................... 

     ทิศตะวันตก  ......................................................................................... 

 ๓.  ทํางานปกติตั้งแต..........................น.  ถึงเวลา.................................น.  รวมวันละ.....................ชั่วโมง 

วันหยุดงานประจําสัปดาห  คือ  ................................................................................................................................ 

 ๔.  จํานวนผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  รวมท้ังหมด.....................คน 

  ๔.๑  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ......................คน 

  ๔.๒  คนงาน  เพศชาย......................คน  เพศหญิง......................คน 

  ๔.๓  ชางเทคนิคและชางฝมือ......................คน 

 ๕.  การผลิต 

  ๕.๑  ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช  (ตอป) แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

๑.  .................................................. 

๒.  ..................................................

๓.  ..................................................

๔.  ..................................................

๕.  .................................................. 

๖.  .................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ๕.๒  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 

ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต  (ตอป) สถานท่ีจําหนาย 

๑.  .................................................. 

๒.  ..................................................

๓.  ..................................................

๔.  ..................................................

๕.  .................................................. 

๖.  .................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



-๓- 

  ๕.๓  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบกิจการ  ไดแก 

   ๕.๓.๑  .................................................ขนาด..............แรงมา  จํานวน...............เครื่อง 

   ๕.๓.๒  .................................................ขนาด..............แรงมา  จํานวน...............เครื่อง 

   ๕.๓.๓  .................................................ขนาด..............แรงมา  จํานวน...............เครื่อง 

 ๖.  การควบคุมมลพิษ 

  ๖.๑  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการน้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล  (ถามี) 

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

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

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

  ๖.๒  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียของเสีย 

มลพิษทางอากาศ  สิ่งปฏิกูล 

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

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

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

 ๗.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน  หรือคนงาน 

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

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

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

 ๘.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 ๙.  แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักรท่ีใชสําหรับการผลิต 

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการดวย  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  รายละเอียด/ข้ันตอนกระบวนการผลิต 

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

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

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

 ๑๑.  หลกัฐานท่ีนํามาประกบการพิจารณาคําขออนุญาต 

    สําเนาบัตรประจําตัว…………………..……………..(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

    สําเนาทะเบียนบาน 

    สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๑.  .................................................................................................................................. 

   ๒.  .................................................................................................................................. 

   ๓.  .................................................................................................................................. 

   ๔.  .................................................................................................................................. 

    สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมูบานท่ีมีมติเห็นชอบใหประกอบกิจการ 

    รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมใสแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว 

จํานวน  ๒  รูป 

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

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

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

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

 

 

 



-๕- 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       (……….............………………………) 

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  …………………………………….............................…… 

…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ………………………………….........................................…………………………….. 

………………………………………………………................................................…………………………………………………………….. 

 

      (ลงชื่อ)  ………………..................……  เจาพนักงานสาธารณสุข 

              (……….............……………………) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

คําสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 

   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  เพราะ  .................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

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

             (……….............……………………..) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี.................เลขท่ี................./................. 
 อนุญาตให    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ชื่อ..................................................................อายุ..........ป 
สัญชาติ............หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี            บานเลขท่ี............ 

หมูท่ี............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................โทรศัพท..............................โทรสาร............................ 
 ๑.  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  ............................................................................ 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี.............. 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................โทรศัพท..............................โทรสาร............................. 

มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ..............ตารางเมตร  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด............แรงมา  จํานวนคนงาน.............คน 
ไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................................บาท  (...........................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี............/.............ลงวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.............................. 

 ๒.  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
ปางตาไว  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  .......... 
 ๓.  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑......................................................................................................................................................... 
 ๓.๒......................................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี....….........….เดือน…………….....................………….พ.ศ………..................... 

   ออกให  ณ  วันท่ี..….........…..เดือน.....………...............…………..พ.ศ…….....…. 
        
       (ลงชื่อ)  ……………….................................…………….   

               (………….........………………………………………..) 
       ตําแหนง  ……………………..............................…………. 
                                                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

รายการการตออายใุบอนญุาตและการเสยีคาธรรมเนยีม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

รูปผูขอใบอนุญาต 

(ติดรูปขนาด ๑.๕ น้ิว) 



คําขอตออายุใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

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

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

ขาพเจา  (นาย,  นาง,  นางสาว)................................................................................................................................. 

   เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.....................ป  สัญชาติ.............................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี            อยูบานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................โทรศัพท................................โทรสาร............................ 

   เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................... 

สํานักงานอยูเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................   

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

โทรสาร........................................  โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

 ๑.  (นาย,  นาง,  นางสาว)..........................................................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย......................ถนน........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................   

จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 

 ๒.  (นาย,  นาง,  นางสาว)..........................................................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย......................ถนน........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................   

จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี................

เลขท่ี............ป.........ประกอบกิจการ.............................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประเภท......................................................................................................................................ลําดับท่ี.....................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................   

หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต................................จังหวัด...........................โทรศัพท…...........................โทรสาร...................................

กําลังเครื่องจักรโดยรวม.............แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง..................หอง  

หรือจํานวนท่ีนั่ง...........................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.....................ตัว)  

จํานวนคนงาน...................คน  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี............ตารางเมตร 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ซ่ึงจะ

หมดอายุลงในวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 



-๒- 

    สําเนาบัตรประจําตัว  ……………………………..  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

    สําเนาทะเบียนบาน 

    สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๑.  .................................................................................................................................. 

   ๒.  .................................................................................................................................. 

    สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมูบานท่ีมีมติเห็นชอบใหประกอบกิจการ 

    รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมใสแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว                

                          จํานวน  ๒  รูป 

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)  ......................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต   

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

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  .....………………….............................…… 

   เห็นควรไมตออายุใบอนุญาต  เพราะ  ………………………………….........................................…………….... 

      (ลงชื่อ)  ……………..................……  เจาพนักงานสาธารณสุข 

              (……….............………………) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

คําสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 

   อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

   ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  เพราะ  ............................................................................................... 

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

             (……….............………………………) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

 

 

 



คําขออนญุาตเปลีย่นแปลง  ขยาย  หรอืลดการประกอบกจิการที่เปนอนัตรายตอสขุภาพ 

 

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

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................... 

   เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..................ป  สัญชาต.ิ....................... 

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี            อยูบานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.......................................... 

โทรสาร........................................................... 

   เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................... 

สํานักงานอยูเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................   

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

โทรสาร........................................  โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

 ๑.  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี....... 

ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...............................................โทรสาร..................................................... 

 ๒.  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี....... 

ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...............................................โทรสาร..................................................... 

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัตินี้แลว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๒.๑  ใบอนุญาตเลมท่ี............เลขท่ี.............ป...............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ........... 

 ๒.๒  ชื่อสถานประกอบการ................................................ประกอบกิจการ................................................. 

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................................................ลําดับท่ี........... 

กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง  ................

หองหรือจํานวนท่ีนั่ง......................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว...................ตัว)  

จํานวนคนงาน..........................คน 

 ๓.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน........................... 

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

โทรศัพท...................................โทรสาร..........................................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี................ตารางเมตร 

 

 

 



-๒- 

บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี............ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถาน

ประกอบการเปนของ..........................................อาคารประกอบการเปนของ......................................................... 

อาคารประกอบการ    มีอยูเดิม    กอสรางใหม  ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................

(เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.................. 

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.............................................................................................................................. 

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    มี    ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ทิศเหนือ................................................................................................. 

     ทิศใต...................................................................................................... 

     ทิศตะวันออก......................................................................................... 

     ทิศตะวันตก........................................................................................... 

 ๔.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา....................น.  ถึงเวลา.......................น.  รวมวันละ...............ชั่วโมง............... 

กะวันหยุดงานประจําสัปดาห.......................................................................... 

 ๕.  ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานท่ี  หรอืเครื่องจักร  

ของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขสภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑  เพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  ...................................................................................................... 

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

 ๕.๒  เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ  (กําลังเครื่องจักร/หอง/ท่ีนั่ง/ตัว)........................................................ 

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

 ๕.๓  เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต............................................................................................................. 

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

 ๕.๔  เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ.................................................................................................................. 

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

 ๖.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  มีดังนี้ 

    ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

    สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ  

     ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 

 

 



-๓- 

  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

      โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูรับใบอนุญาต 

      ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมนําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

     ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  หลักฐานอ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................................................................. 

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)  .........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต   

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

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้  .....…………………....................................…… 

   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ………………………………….............................................…………….... 

      (ลงชื่อ)  ………………..................……  เจาพนักงานสาธารณสุข 

             (……….............………………….) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

คําสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 

   อนุญาต 

   ไมอนุญาต  เพราะ  

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

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

             (……….............………………………) 

      ตําแหนง  …………………………………..................... 

วันท่ี................................................................... 

 

 



คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอนัตรายตอสขุภาพ 

 

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

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................... 

   เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..................ป  สัญชาต.ิ....................... 

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี            อยูบานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี..........ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต............................ 

จังหวัด..........................................โทรศัพท.........................................โทรสาร........................................................... 

   เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................... 

สํานักงานอยูเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน......................ตําบล/แขวง.............................

อําเภอ/เขต................................จังหวัด............................โทรศัพท...........................โทรสาร..................................... 

โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

 ๑.  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี....... 

ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...............................................โทรสาร..................................................... 

 ๒.  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี....... 

ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...............................................โทรสาร..................................................... 

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี................ 

เลขท่ี...........ป..............ประกอบกิจการ.................................................ซ่ึงประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภท........................................................................ลําดับท่ี............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................... 

.....................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........หมูท่ี............ตรอก/ซอย......................ถนน........................

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

โทรสาร...................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม.............แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริหารให

ระบุจํานวนหอง..............หอง  หรือจํานวนท่ีนั่ง...............ท่ีนัง่  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุ

จํานวนตัว...................ตัว)  จาํนวนคนงาน......................คน  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................ตารางเมตร 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก

ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน    สูญหาย    ถูกทําลาย    ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐาน

เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 

 

 



-๒- 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

    สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

     ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 

     โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูรับใบอนุญาตไมมี 

     กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมนําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

      ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง 

  หลักฐานอ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................................................................. 

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)  .........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต   

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

 

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

      เห็นสมควรออกใบแทน  และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี 

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

      เห็นควรไมออกใบแทน  เพราะ....................................... 

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

       

      ลงช่ือ........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ตําแหนง............................................................................ 

วันท่ี.................................................................................. 

คาํสัง่ของเจาพนกังานทองถิน่ 

     

      อนุมัติออกใบแทน 

      ไมอนุมัติออกใบแทน  เพราะ.......................................... 

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

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

 

      ลงช่ือ..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

ตําแหนง............................................................................ 

วันท่ี.................................................................................. 

 












