
 หนา   ๑๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชมภู 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชมภู  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังชมภูโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวังชมภูและนายอําเภอหนองบัวแดง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชมภู  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังชมภูตั้งแตวันถัดจากวันท่ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลวังชมภู  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบังคับ  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบการกิจนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังชมภู 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรการ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือประโยชนอันมีมูลคา 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลวังชมภู 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวเล้ียง 

    (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๑.๒) การประกอบกิจการการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาศึกษาหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเก็บคาศึกษาดู

กิจการหรือคาบริการไมวาทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว   

    (๒.๑)  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน 

    (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

    (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

    (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใด  ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง 

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยวการตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  เตาฮวย  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  ขนมจีน 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

      (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

    (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

    (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

    (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 
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    (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

    (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม 

    (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

     (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แซมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลางการอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร                                                         

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

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

    (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๕)  การขดั  การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแรการสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิมยานยนต 

    (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

    (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

    (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

    (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

    (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือการพน  ทาสารเคลือบ

เงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

    (๘.๔)  การอบไม 
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     (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

     (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑) กิจการเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใชบรกิารในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖) ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๘) ประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุพิเศษ  การบริการรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

    (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 
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      (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 

      (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น 

      (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูเด็กที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

        (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวย

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

        (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

        (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

        (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่นดวยเครื่องจักร 

        (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

        (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

        (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  การอักกลีบผาดวยเครื่องจักร 

        (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

        (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

      (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

      (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๑๑.๕)  การเจียรระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

      (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

      (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  การเผาหินปูน 

      (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

        (๑๑.๙)  การผลิตการะจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
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  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียมถานหิน  สารเคมี 

      (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

      (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

      (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

      (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

      (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๒.๑) 

      (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

      (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

      (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกาํจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

      (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 
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     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ที่ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

     (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การกอสราง 

    (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรื่อประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

ขอ  ๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามบุคคลใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบลวังชมภูในลักษณะท่ีเปนการคา   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๘  ผูใดประสงคท่ีจะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ให ย่ืนคํ าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง  ๆ   

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลตําบลวังชมภูกําหนด 

ขอ  ๙  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไมซึม  

ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควบมีบอพักน้ําโสโครก  หรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํ า  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   
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ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

    (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น ๆ 

    (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

    (๙)  โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุขตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ

จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่ตั้งเหมาะสมทั้งการกําจัด

อุจจาระ  ดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

   (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

   (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๑๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผัน  ผูรับใบอนุญาตงดเวนปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวในขอ  ๘  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรืออาจจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการคา

แตละประเภทซึ่งไดควบคุมนั้นก็ได 

ขอ  ๑๑ ผู ได รับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๒ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซึ่ งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจัดใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

   (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวย

สุขลักษณะ 
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     (๓)  ถาจะเป ล่ียนแปลง  แก ไขหรือเ พ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

     (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล

ตําบลวังชมภู 

ขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณสุข 

ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลวังชมภู 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการประเภทเดยีวและสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบ

กิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภท  ในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลตําบลวังชมภู 

ขอ  ๑๖  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๑   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปได

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๓  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ได

ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
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ขอ  ๑๘  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาต  ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ใหใชแบบ  อภ. ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒ 

   (๓)  คําขออนุญาตอื่น ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๓ 

ขอ  ๒๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาต  ไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตําบลวังชมภู  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูประกอบกิจการรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตาม 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันประกาศใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังชมภูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ถนอม  วายุพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัชมภู 



บบัญชชีอบัตราคค่าธรรมเนชียมทท้ายขท้อบบัญญบัตติองคค์การบรติหารสค่วนตตาบลวบังชมภภ
เรรรื่อง  การควบคคุมกติจการทชีรื่เปป็นอบันตรายตค่อสคุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทกติจการ อบัตราคค่าธรรมเนชียม
ปป/บาท

๑

๒

กติจการเกชีรื่ยวกบับการเลชีลี้ยงสบัตวค์
๑.๑  การเลลลี้ยวสสัตวว์เพพพื่อจจาหนน่าย
    ๑.๑.๑  การเลลลี้ยงมม้า  โค  กระบพอ  ตสัลี้งแตน่  ๒๑  ตสัวขขลี้นไป
    ๑.๑.๒  การเลลลี้ยงสสุกรแมน่พสันธสุว์  ตสัลี้งแตน่  ๑๐  ตสัวขขลี้นไป
    ๑.๑.๓  การเลลลี้ยงสสุกรขสุน  ตสัลี้งแตน่  ๒๐  ตสัวขขลี้นไป
    ๑.๑.๔  การเลลลี้ยงแพะ  แกะ  ตสัลี้งแตน่  ๒๐  ขขลี้นไป
    ๑.๑.๕  การเลลลี้ยงหน่าน  เปป็ด  ไกน่  นกกระทา  ตสัลี้งแตน่  ๑๐๐ - ๓๐๐  ตสัว
    ๑.๑.๖  การเลลลี้ยงหน่าน  เปป็ด  ไกน่  นกกระทา  ตสัลี้งแตน่  ๓๐๐  ตสัวขขลี้นไป
    ๑.๑.๗  การเลลลี้ยงหน่าน  เปป็ด  ไกน่  นกกระทา  ตสัลี้งแตน่  ๕๐๐  ตสัวขขลี้นไป
๑.๒  การเลลลี้ยงสสัตวว์เพพพื่อรลดนม
๑.๓  การประกอบกกิจการเลลลี้ยง  รวบรวมสสัตวว์  หรพอธสุรกกิจอพพื่นใดอสันมลลสักษณะ
ทจานองเดลยวกสันเพพพื่อใหม้ประชาชนเขม้าชม  หรพอเพพพื่อประโยชนว์ของกกิจการนสัลี้น  ทสัลี้งนลลี้
จะมลการเรลยกเกก็บคน่าดดูหรพอคน่าบรกิการไมน่วน่าทางตรงหรพอทางอม้อมหรพอไมน่กก็ตาม
กติจการเกชีรื่ยวกบับสบัตวค์และผลติตภบัณฑค์
๒.๑  การฆน่าสสัตวว์  ยกเวม้นในสถานทลพื่จจาหนน่ายอาหาร  การเรน่ขาย  การขายใน
ตลาดและการฆน่าเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน
๒.๒  การฟอกหนสังสสัตวว์  ขนสสัตวว์  การสะสมหนสังสสัตวว์  ขนสสัตวว์ทลพื่ยสังมกิไดม้ฟอก
    ๒.๒.๑  พพลี้นทลพื่ประกอบกกิจการ  ขนาดใหญน่  พพลี้นทลพื่  ๑  ไรน่ขขลี้นไป
    ๒.๒.๒  พพลี้นทลพื่ประกอบกกิจการ  ขนาดเลก็ก  พพลี้นทลพื่ไมน่เกกิน  ๑  ไรน่
๒.๓  การสะสมเขาสสัตวว์  กระดดูกสสัตวว์ทลพื่ยสังมกิไดม้แปรรดูป
๒.๔  การเคลพื่ยวหนสังสสัตวว์  เอก็นสสัตวว์  ไขสสัตวว์
๒.๕  การตม้ม  การตาก  การเผาเปลพอกหอย  เปลพอกปดู  เปลพอกกสุม้ง  ยกเวม้นใน
สถานทลพื่จจาหนน่ายอาหาร  การเรน่ขายและการขายอาหารในตลาด
๒.๖  การประดกิษฐว์เครพพื่องใชม้  หรพอผลกิตภสัณฑว์อพพื่น ๆ  จากเปลพอกหอย  กระดดูกสสัตวว์  เขา
สสัตวว์  หนสังสสัตวว์  ขนสสัตวว์  หรพอสน่วนอพพื่นของสสัตวว์
๒.๗  การผลกิต  การโมน่  การปป่น  การบด  การผสม  การบรรจสุ  การสะสมหรพอ
การกระทจาอพพื่นใดตน่อสสัตวว์หรพอพพช  หรพอสน่วนหนขพื่งสน่วนใดของสสัตวว์หรพอพพชเพพพื่อเปป็น
อาหารสสัตวว์
๒.๘  การสะสมหรพอลม้างครสัพื่ง

๑๐๐
๑๕๐
๒๕๐
๕๐

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๕๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๓๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวขท้องกบับอาหาร  เครรรื่องดรรื่ม  นตลี้าดรรื่ม

๓.๑  การผลกิตเนย  เนยเทลยม ๕๐๐

-๒-
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๓.๒  การผลกิตกะปปิ  นจลี้าพรกิกแกง  นจลี้าพรกิกเผา  นจลี้าปลา  นจลี้าเคย  นจลี้าบดูดดู  ไตปลา 
เตม้าเจลลี้ยว  ซลอกิอิ๊ว  หอยดอง  หรพอซอสปรสุงรสอพพื่น ๆ  ยกเวม้นการผลกิตเพพพื่อบรกิโภค
ในครสัวเรพอน
    ๓.๒.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้าขขลี้นไป    
    ๓.๒.๒  ขนาดกลาง  ๕  แรงมม้า  –  ๑๐  แรงมม้า                      
    ๓.๒.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕  แรงมม้า                                            

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐

๓.๓  การผลกิต  การหมสัก  การสะสมปลารม้า  ปลาเจน่า  กสุม้งเจน่า  ยกเวม้นการผลกิต
เพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน                                  
    ๓.๓.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้าขขลี้นไป                            
    ๓.๓.๒  ขนาดกลาง  ๕  แรงมม้า  –  ๑๐  แรงมม้า                            
    ๓.๓.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕  แรงมม้า

๒๐๐            ๒๐๐

๑๕๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๓.๔  การตากเนพลี้อสสัตวว์  การผลกิตเนพลี้อสสัตวว์เคก็ม  การเคลพื่ยวมสันกสุม้ง  ยกเวม้นการผลกิต
เพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน

๕๐๐

๓.๕  การนขพื่ง  การตม้ม  การเคลพื่ยว  การตาก  หรพอวกิธลอพพื่นใดในการผลกิตอาหารสสัตวว์ 
พพช  ยกเวม้นในสถานทลพื่จจาหนน่ายอาหาร  การเรน่ขาย  การขายในตลาด  
และการผลกิตเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน

๒๐๐

๓.๖  การเคลพื่ยวนจลี้ามสันหมดู  การผลกิตกสุนเชลยง  หมดูยอ  ไสม้กรอก  หมดูตสัลี้ง  ยกเวม้นใน
สถานทลพื่จจาหนน่ายอาหาร  การเรน่ขาย  การขายในตลาด  การผลกิตเพพพื่อบรกิโภค
ในครสัวเรพอน

๓๐๐

๓.๗  การผลกิตเสม้นหมลพื่  ขนมจลน  กก๋วยเตลตี๋ยว  เตม้าหดูม้  วสุม้นเสม้น  เกลลี้ยมอลตี๋  เตม้าฮวย
      ๓.๗.๑  ผลกิตโดยใชม้เครพพื่องจสักร ๕๐๐
      ๓.๗.๒  ผลกิตโดยไมน่ใชม้เครพพื่องจสักร ๒๐๐
๓.๘  การผลกิตแบะแซ ๓๐๐
๓.๙  การผลกิตอาหารบรรจสุกระปป๋อง  ขวด  หรพอ  ภาชนะอพพื่นใด ๑,๐๐๐
๓.๑๐  การประกอบกกิจการการทจาขนมปปังสด  ขนมปปังแหม้ง  จสันอสับ  ขนมเปปปี๊ยะ ๒๐๐
๓.๑๑  การแกะ  การลม้างสสัตวว์นจลี้าทลพื่ไมน่ใชน่สน่วนหนขพื่งของกกิจการหม้องเยก็น  ยกเวม้นการ
ผลกิตเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน

๓๐๐

๓.๑๒  การผลกิตนจลี้าอสัดลม  นจลี้าหวาน  นจลี้าโซดา  นจลี้าถสัพื่วเหลพอง  เครพพื่องดพพื่มชนกิดตน่าง ๆ  
บรรจสุกระปป๋อง  ขวด  หรพอภาชนะอพพื่นใด  ยกเวม้นการผลกิตเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน

๓,๐๐๐

๓.๑๓  การผลกิต  การแบน่งบรรจสุนจลี้าตาล  ๒,๐๐๐
๓.๑๔  การผลกิต  ผลกิตภสัณฑว์จากนจลี้านมวสัว ๑,๐๐๐
๓.๑๕  การผลกิต  การแบน่งบรรจสุเอทกิลแอลกอฮอลว์  สสุรา  เบลยรว์  นจลี้าสม้มสายชดู ๕,๐๐๐
๓.๑๖  การคสัพื่วกาแฟ ๓๐๐
๓.๑๗  การผลกิตลดูกชกิลี้นดม้วยเครพพื่องจสักร                              
        ๓.๑๗.๑  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๓  แรงมม้า
        ๓.๑๗.๒  ขนาดกลาง  ๓  แรงมม้า  –  ๑๐  แรงมม้า
        ๓.๑๗.๓  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า

๕๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

-๓-
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๓.๑๘  การผลกิตผงชดูรส
๓.๑๙  การผลกิตนจลี้ากลสัพื่น  และนจลี้าบรกิโภค

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓.๒๐  การตาก  การหมสัก  การดองผสัก  ผลไมม้  หรพอพพชอยน่างอพพื่น  
ยกเวม้นการผลกิตเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน

๕๐๐

๓.๒๑  การผลกิต  การบรรจสุใบชาแหม้ง  ชาผง  หรพอเครพพื่องดพพื่มชนกิดผงอพพื่น ๆ  ๑,๐๐๐
๓.๒๒  การผลกิตไอศกรลม  ยกเวม้นการผลกิตเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน
         ๓.๒๒.๑  ขนาดเลก็ก                                                        
         ๓.๒๒.๒  ขนาดใหญน่

๑๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๓.๒๓  การผลกิตบะหมลพื่  มสักกะโรนล  หรพอผลกิตภสัณฑว์อพพื่น ๆ  ทลพื่คลม้ายคลขงกสัน ๑,๐๐๐
๓.๒๔  การประกอบกกิจการหม้องเยก็น  แชน่แขก็งอาหาร ๑,๐๐๐
๓.๒๕  การผลกิตนจลี้าแขก็ง  ยกเวม้นการผลกิตเพพพื่อใชม้ในสถานทลพื่จจาหนน่ายอาหาร  
และเพพพื่อบรกิโภคในครสัวเรพอน
        ๓.๒๕.๑  ขนาดเลก็ก                                                
        ๓.๒๕.๒  ขนาดใหญน่

๓        ๐  

๒๐๐
๕๐๐

๓.๒๖  การเกก็บ  การถนอมอาหารดม้วยเครพพื่องจสักรทลพื่มลกจาลสังตสัลี้งแตน่  ๕  แรงมม้าขขลี้นไป ๑,๐๐๐
๔ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับยา  เวชภบัณฑค์  อคุปกรณค์การแพทยค์  เครรรื่องสตาอาง  

ผลติตภบัณฑค์ชตาระลท้าง
๔.๑  การผลกิต  การโมน่  การบด  การผสม  การบรรจสุยาดม้วยเครพพื่องจสักร ๑,๐๐๐
๔.๒  การผลกิต  การบรรจสุยาสลฟปัน  แชมพดู  ผม้าเยก็น  กระดาษเยก็น  เครพพื่องสจาอางตน่าง  ๆ ๒,๐๐๐
๔.๓  การผลกิตสจาลล  ผลกิตภสัณฑว์จากสจาลล ๑,๐๐๐
๔.๔  การผลกิตผม้าพสันแผล  ผม้าปปิดแผล  ผม้าอนามสัย  ผม้าอม้อมสจาเรก็จรดูป ๑,๐๐๐
๔.๕  การผลกิตสบดูน่  ผงซสักฟอก  ผลกิตภสัณฑว์ชจาระลม้างตน่าง ๆ  ๒,๐๐๐

๕ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับการเกษตร
๕.๑  การอสัด  การสกสัดเอานจลี้ามสันจากพพช ๑,๐๐๐
๕.๒  การลม้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดกิบ  ตสัลี้งแตน่  ๓  ตสันขขลี้นไป
(เปป็นโรงเรพอน  หรพอโรงงาน)

๑,๐๐๐

๕.๓  การผลกิตแปป้งมสัน  มสันสจาปะหลสัง  แปป้งสาคดู  หรพอแปป้งอพพื่น ๆ  
ในทจานองเดลยวกสันดม้วยเครพพื่องจสักร

๕,๐๐๐

๕.๔  การสลขม้าวดม้วยเครพพื่องจสักรประเภทอสุตสาหกรรม                      
    ๕.๔.๑  ตสัลี้งแตน่  ๒๑  เกวลยนตน่อวสันขขลี้นไป                                
    ๕.๔.๒  ตสัลี้งแตน่  ๑๐ - ๒๐  เกวลยนตน่อวสัน                          
    ๕.๔.๓  ไมน่เกกิน  ๑๐  เกวลยนตน่อวสัน

๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐

๕.๕  การผลกิตยาสดูบ ๕,๐๐๐
๕.๖  การขสัด  การกะเทาะ  การบดเมลก็ดพพช  การนวดขม้าวดม้วยเครพพื่องจสักร ๑,๐๐๐
๕.๗  การผลกิต  การผสมปสุป๋ย ๕๐๐

-๔-
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๕.๘  การผลกิตใยมะพรม้าวหรพอวสัตถสุคลม้ายคลขงดม้วยเครพพื่องจสักร
๕.๙  การตาก  การสะสม  หรพอการขนถน่ายมสันสจาปะหลสัง
    ๕.๙.๑  ถม้าสะสมในครสัวเรพอน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐



๖ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับโลหะหรรอแรค่
๖.๑  การผลกิตโลหะเปป็นภาชนะ  เครพพื่องมพอ  เครพพื่องจสักร  อสุปกรณว์หรพอเครพพื่องใชม้ตน่าง ๆ
    ๖.๑.๑  ขนาดใหญน่  เกกิน  ๕๕  แรงมม้าขขลี้นไป
    ๖.๑.๒  ขนาดกลาง  ๓๐  แรงมม้า  –  ๕๕  แรงมม้า                        
    ๖.๑.๓  ขนาดเลก็ก  ไมน่เกกิน  ๓๐  แรงมม้า

๒

๐๘๐๐
๕๐๐
๓๐๐

๖.๒  การหลอม  การหลน่อ  การถลสุงแรน่  หรพอโลหะทสุกชนกิด  ยกเวม้นกกิจการ
ทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๖.๑
    ๖.๒.๑  ขนาดใหญน่  เกกิน  ๑๔๙  แรงมม้าขขลี้นไป                              
    ๖.๒.๒  ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมม้าขขลี้นไป  –  ๑๔๙  แรงมม้า
    ๖.๒.๓  ขนาดเลก็ก  ไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า                        

๑,๐๐๐          

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๖.๓  การกลขง  การเจาะ  การเชพพื่อม  การตล  การตสัด  การประสาน  การรลด  
การอสัดโลหะดม้วยเครพพื่องจสักรหรพอกก๊าซหรพอไฟฟป้า  ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาต
ใน  ๖.๑
    ๖.๓.๑  ขนาดใหญน่  เกกิน  ๕๐  แรงมม้าขขลี้นไป                              
    ๖.๓.๒  ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมม้า  –  ๕๐  แรงมม้า                        
    ๖.๓.๓  ขนาดเลก็ก  ไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า

๒๐๐
๕๐๐              

๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๖.๔  การเคลพอบ  การชสุบโลหะดม้วยตะกสัพื่ว  สสังกะสล  ดลบสุก  โครเมลยม  นกิกเกกิล
หรพอโลหะอพพื่นใด  ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๖.๑

๑,๐๐๐

๖.๕  การขสัด  การลม้างโลหะดม้วยเครพพื่องจสักร  สารเคมล  หรพอวกิธลอพพื่นใด  ยกเวม้น
กกิจการทลพื่ไดม้รสับอนสุญาตใน  ๖.๑

๑,๐๐๐

๖.๖  การทจาเหมพองแรน่  การสะสม  การแยก  การคสัดเลพอกหรพอการลม้างแรน่ ๑๐,๐๐๐
๗ กติจการเกชีรื่ยวกบับยานยนตค์  เครรรื่องจบักร  หรรอเครรรื่องกล

๗.๑  การตน่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผสุ  การพน่นสลยานยนตว์  
การพน่นสารกสันสนกิม
    ๗.๑.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๙๙  แรงมม้าขขลี้นไป                                        
    ๗.๑.๒  ขนาดกลาง  ๕๐  แรงมม้า  ขขลี้นไป  –  ๙๙  แรงมม้า                       
    ๗.๑.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕๐  แรงมม้า

๑๐๐

๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๗.๒  การตสัลี้งศดูนยว์ถน่วงลม้อ  การซน่อม  การปรสับแตน่งระบบปรสับอากาศ  
หรพออสุปกรณว์ทลพื่เปป็นสน่วนประกอบของยานยนตว์  เครพพื่องจสักร  หรพอเครพพื่องกล

๓๐๐

๗.๓  การประกอบธสุรกกิจเกลพื่ยวกสับยานยนตว์  เครพพื่องจสักร  หรพอเครพพื่องกล  ซขพื่งมลไวม้
บรกิการหรพอจจาหนน่าย  และในการประกอบธสุรกกิจนสัลี้นมลการซน่อมหรพอปรสับปรสุงยานยนตว์  
เครพพื่องจสักรหรพอเครพพื่องกลดสังกลน่าวดม้วย                                    
    ๗.๓.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐๐  แรงมม้าขขลี้นไป                                    
    ๗.๓.๒  ขนาดกลาง  ๕๐  แรงมม้า  –  ๑๐๐  แรงมม้า                          
    ๗.๓.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕๐  แรงมม้า

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐          

๒๐๐    

-๕-

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทกติจการ อบัตราคค่าธรรมเนชียม
ปป/บาท

๗.๔  การลม้าง  การอสัดฉลดยานยนตว์
๗.๕  การผลกิต  การซน่อม  การอสัดแบตเตอรลพื่
๗.๖  การปะ  การเชพพื่อมยาง
    ๗.๖.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๓๐  แรงมม้าขขลี้นไป
    ๗.๖.๒  ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมม้า  –  ๓๐  แรงมม้า

๕๐๐
๒๐๐

๕๐๐
๓๐๐



    ๗.๖.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า
๗.๗  การอสัดผม้าเบรก  ผม้าคลสัตชว์

๒๐๐
๑,๐๐๐

๘ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับไมท้
๘.๑  การผลกิตไมม้ขลดไฟ ๑,๐๐๐
๘.๒  การเลพพื่อย  การซอย  การขสัด  การไส  การเจาะ  การขสุดรน่อง  ในครสัวเรพอน 
หรพอการตสัดไมม้ดม้วยเครพพื่องจสักร                                        
    ๘.๒.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๓๐  แรงมม้าขขลี้นไป                                      
    ๘.๒.๒  ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมม้า  –  ๓๐  แรงมม้า                          
    ๘.๒.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า

๑๐๐              ๑๑

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๘.๓  การประดกิษฐว์ไมม้หวาย  เปป็นสกิพื่งของดม้วยเครพพื่องจสักร  หรพอการพน่น  
การทาเคลพอบเงาสล  หรพอการแตน่งสจาเรก็จผลกิตภสัณฑว์จากไมม้  หรพอหวาย

๑,๕๐๐

๘.๔  การอบไมม้ ๑,๕๐๐
๘.๕  การผลกิตธดูปดม้วยเครพพื่องจสักร ๑,๐๐๐
๘.๖  การประดกิษฐว์สกิพื่งของ  เครพพื่องใชม้  เครพพื่องเขลยนดม้วยกระดาษ ๕๐๐
๘.๗  การผลกิตกระดาษตน่าง ๆ ๑๐,๐๐๐
๘.๘  การเผาถน่านหรพอการสะสมถน่าน ๕๐๐

๙ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับการบรติการ
๙.๑  การประกอบกกิจการสปาเพพพื่อสสุขภาพ  เวม้นแตน่เปป็นการใหม้บรกิการ
ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวน่าดม้วยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐

๙.๒  การประกอบกกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๙.๑ ๒๐,๐๐๐
๙.๓  การประกอบกกิจการสถานทลพื่อาบนจลี้า  อบไอนจลี้า  อบสมสุนไพร  ยกเวม้นกกิจการ
ทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๙.๑

๕๐๐

๙.๔  การประกอบกกิจการโรงแรม  หรพอกกิจการอพพื่นในทจานองเดลยวกสัน ๑,๕๐๐
๙.๕  การประกอบกกิจการหอพสัก  อาคารชสุดใหม้เชน่า  หม้องเชน่า  หม้องแบน่งเชน่า  
รลสอรว์ท  หรพอกกิจการอพพื่นในทจานองเดลยวกสัน

๕๐๐

๙.๖  การประกอบกกิจการโรงมหรสพ ๕,๐๐๐
๙.๗  การจสัดใหม้มลการแสดงดนตรล  เตม้นรจา  รจาวง  รองเงก็ง  ดกิสโกเทก  
คาราโอเกะ  หรพอการแสดงอพพื่น ๆ  ในทจานองเดลยวกสัน

๑,๐๐๐

๙.๘  การประกอบกกิจการสระวน่ายนจลี้า  หรพอกกิจการอพพื่น ๆ  ในทจานองเดลยวกสัน  
ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๙.๑

๕๐๐

-๖-

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทกติจการ อบัตราคค่าธรรมเนชียม
ปป/บาท

๙.๙  การจสัดใหม้มลการเลน่นสเกต  โดยมลแสง  หรพอเสลยงประกอบหรพอการเลน่นอพพื่น ๆ
ในทจานองเดลยวกสัน
๙.๑๐  การประกอบกกิจการเสรกิมสวยหรพอแตน่งผม  เวม้นแตน่กกิจการทลพื่อยดูน่ในบสังคสับ
ตามกฎหมาย  วน่าดม้วยการประกอบวกิชาชลพเวชกรรม
๙.๑๑  การประกอบกกิจการใหม้บรกิการควบคสุมนจลี้าหนสัก  โดยวกิธลการควบคสุมทาง
โภชนาการใหม้อาหารทลพื่มลวสัตถสุประสงคว์พกิเศษ  การบรกิหารรน่างกาย  หรพอโดยวกิธลอพพื่นใด  
ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๙.๑
๙.๑๒  การประกอบกกิจการสวนสนสุก  ตดูม้เกม

๒,๐๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๑,๐๐๐          



๙.๑๓  การประกอบกกิจการสนามกอลว์ฟ  หรพอสนามฝฝึกซม้อมกอลว์ฟ                
    ๙.๑๓.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๓๐๐  ไรน่ขขลี้นไป                                
    ๙.๑๓.๒  ขนาดกลาง  ๕๐  ไรน่  –  ๓๐๐  ไรน่                          
    ๙.๑๓.๓  ขนาดเลก็ก  ไมน่เกกิน  ๕๐  ไรน่

๑๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๔,๐๐๐

๙.๑๔  การประกอบกกิจการหม้องปฏกิบสัตกิการทางการแพทยว์  การสาธารณสสุข  
วกิทยาศาสตรว์หรพอสกิพื่งแวดลม้อม

๑,๕๐๐

๙.๑๕  การสสักผกิวหนสัง  การเจาะหดูหรพอเจาะอวสัยวะอพพื่น ๕๐๐
๙.๑๖  การประกอบกกิจการใหม้บรกิการเลลลี้ยงและดดูแลเดก็กทลพื่บม้าน ๑,๐๐๐

๑๐ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับสติรื่งทอ
๑๐.๑  การปปัปั่นดม้าย  การกรอดม้าย  การทอดม้วยเครพพื่องจสักร  หรพอการทอผม้าดม้วย
กลพื่กระตสุก  ตสัลี้งแตน่  ๕  กลพื่ขขลี้นไป

๕๐๐

๑๐.๒  การสะสมปอ  ปป่าน  ฝป้ายหรพอนสุน่น
๑๐.๓  การปปัปั่นฝป้ายหรพอนสุน่นดม้วยเครพพื่องจสักร  

๕๐๐
๑,๐๐๐

๑๐.๔  การทอเสพพื่อ  กระสอบ  พรม  หรพอสกิพื่งทออพพื่น ๆ  ดม้วยเครพพื่องอสุตสาหกรรม 
    ๑๐.๔.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๒๐๐  แรงมม้าขขลี้นไป                            
    ๑๐.๔.๒  ขนาดกลาง  ๕๐  แรงมม้า  -  ๒๐๐  แรงมม้า                            
    ๑๐.๔.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕๐  แรงมม้า

๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๐.๕  เยก็บผม้าดม้วยเครพพื่องจสักรตสัลี้งแตน่  ๕  เครพพื่องขขลี้นไป ๕๐๐
๑๐.๖  การพกิมพว์ผม้า  หรพอการพกิมพว์บนสกิพื่งทออพพื่น ๆ  ๕๐๐
๑๐.๗  การซสัก  การอบ  การรลด  การอสัดกลลบผม้าดม้วยเครพพื่องจสักร ๕๐๐
๑๐.๘  การยม้อม  การกสัดสลผม้า  หรพอสกิพื่งทออพพื่น ๆ  ๕๐๐

๑๑ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับหติน  ดติน  ทราย  ซชีเมนตค์  หรรอวบัตถคุทชีรื่คลท้ายคลลึง
๑๑.๑  การผลกิตภาชนะดกินเผา  หรพอผลกิตภสัณฑว์ดกินเผา ๑,๐๐๐
๑๑.๒  การระเบกิด  การโมน่  การปป่นหกินดม้วยเครพพื่องจสักร ๒๐,๐๐๐
๑๑.๓  การผลกิตเครพพื่องใชม้ดม้วยซลเมนตว์หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง ๑,๐๐๐
๑๑.๔  การสะสม  การผสมซลเมนตว์  หกิน  ทราย  หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง            
    ๑๑.๔.๑  ขนาดใหญน่ปรกิมาณเกกิน  ๕  ตสันขขลี้นไป                                   
    ๑๑.๔.๒  ขนาดกลางปรกิมาณ  ๑  ตสัน  –  ๕  ตสัน                              
    ๑๑.๔.๓  ขนาดเลก็กปรกิมาณไมน่เกกิน  ๑  ตสัน

๑๐๐
๒,๕๐๐

๑,๐๐๐         
๕๐๐       

-๗-

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทกติจการ อบัตราคค่าธรรมเนชียม
ปป/บาท

๑๑.๕  การเจลยระไนเพชร  พลอย  หกิน  กระจก  หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง ๑,๐๐๐
๑๑.๖  การเลพพื่อย  การตสัด  หรพอการประดกิษฐว์หกินเปป็นสกิพื่งของตน่าง ๆ  ๑,๐๐๐
๑๑.๗  การผลกิตชอลว์ก  ปดูนปลาสเตอรว์  ปดูนขาว  ดกินสอพอง  หรพอการเผาหกินปดูน ๑,๐๐๐
การผลกิต  ผลกิตภสัณฑว์ตน่างๆ  ทลพื่มลแรน่ใยหกินเปป็นสน่วนประกอบหรพอสน่วนผสม  เชน่น  
ผม้าเบรก  ผม้าคลสัตชว์  กระเบพลี้องมสุงหลสังคา  กระเบพลี้องยาง  ฝป้า  เพดาน  ทน่อนจลี้า     
    ๑๑.๗.๑  ขนาดใหญน่ตสัลี้งแตน่  ๑๐  แรงมม้าขขลี้นไป                                
    ๑๑.๗.๒  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า                      

๒๐๐
๑๐๐

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐          

๑๑.๘  การผลกิตกระจก  หรพอผลกิตภสัณฑว์แกม้ว  เครพพื่องจสักร                            
    ๑๑.๘.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๒  แรงมม้าขขลี้นไป                                    

๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐



    ๑๑.๘.๒  ขนาดกลาง  ๑  แรงมม้า  –  ๒  แรงมม้า                            
    ๑๑.๘.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๑  แรงมม้า

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๑.๙  การผลกิตกระดาษทราย  เครพพื่องจสักร                                        
    ๑๑.๙.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๔๐  แรงมม้าขขลี้นไป                                
    ๑๑.๙.๒  ขนาดกลาง  ๒๐  แรงมม้า  –  ๔๐  แรงมม้า
    ๑๑.๙.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๒๐  แรงมม้า

๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๑.๑๐  การผลกิตใยแกม้วหรพอผลกิตภสัณฑว์จากใยแกม้ว                              
      ๑๑.๑๐.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๕๐  แรงมม้าขขลี้นไป                                
      ๑๑.๑๐.๒  ขนาดกลาง  ๑๐  แรงมม้า  –  ๕๐  แรงมม้า
      ๑๑.๑๐.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๑๐  แรงมม้า              

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๒ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับปปิโตรเลชียม  ถค่านหติน  สารเคมชี
๑๒.๑  การผลกิต  การบรรจสุ  การสะสม  การขนสน่งกรด  ดน่าง  สารออกซกิไดซว์  
หรพอสารตสัวทจาละลาย                                              
      ๑๒.๑.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐,๐๐๐  ลกิตรขขลี้นไป                                
      ๑๒.๑.๒  ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลกิตร  –  ๑๐,๐๐๐  ลกิตร                     
      ๑๒.๑.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร                          

๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๒.๒  การผลกิต  การบรรจสุ  การสะสม  การขนสน่งกก๊าซ                      
      ๑๒.๒.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๑๐,๐๐๐  ลกิตรขขลี้นไป                              
      ๑๒.๒.๒  ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลกิตร  –  ๑๐,๐๐๐  ลกิตร                     
      ๑๒.๒.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร

๑,๐๐๐๕๐๐
๓๐๐
๑๐๐

๑๒.๓  การผลกิต  การกลสัพื่น  การสะสม  การขนสน่งนจลี้ามสันปปิโตรเลลยมหรพอ
ผลกิตภสัณฑว์ปปิโตรเลลยมตน่าง ๆ  
    ๑๒.๓.๑  ปปัปี๊มหลอด  หลอดละ                                              
    ๑๒.๓.๒  ขนาดใหญน่เกกิน  ๒๐,๐๐๐  ลกิตรขขลี้นไป                                
    ๑๒.๓.๓  ขนาดกลาง  ๕,๐๐๐  ลกิตร  –  ๒๐,๐๐๐  ลกิตร
    ๑๒.๓.๔  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร            

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-๘-

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทกติจการ อบัตราคค่าธรรมเนชียม
ปป/บาท

๑๒.๔  การผลกิต  การสะสม  การขนสน่งถน่านหกิน  ถน่านโคม้ก ๑๐,๐๐๐
๑๒.๕  การพน่นสล  ยกเวม้นกกิจการทลพื่ไดม้รสับใบอนสุญาตใน  ๑๒.๑ ๑,๐๐๐
๑๒.๖  การประดกิษฐว์สกิพื่งของเครพพื่องจสักรใชม้ดม้วยยาง  ยางเทลยม  พลาสตกิก  
เซลลดูลอยดว์  เบเกอรว์ไลทว์  หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง

๓,๐๐๐

๑๒.๗  การโมน่  การบดชสัน ๓๐๐
๑๒.๘  การผลกิตสล  หรพอนจลี้ามสันผสมสล ๑๐,๐๐๐
๑๒.๙  การผลกิต  การลม้างฟปิลว์มรดูปถน่าย  หรพอฟปิลว์มภาพยนตรว์ ๑,๐๐๐
๑๒.๑๐  การเคลพอบ  การชสุบ  วสัตถสุดม้วยพลาสตกิก  เซลลดูลอยดว์  เบเกอรว์ไลทว์  
หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง

๑,๐๐๐

๑๒.๑๑  การผลกิตพลาสตกิก  เซลลดูลอยดว์  เบเกอรว์ไลทว์  หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง ๑๐,๐๐๐
๑๒.๑๒  การผลกิต  การบรรจสุสารเคมลดสับเพลกิง ๓,๐๐๐



๑๒.๑๓  การผลกิตนจลี้าแขก็งแหม้ง ๓,๐๐๐
๑๒.๑๔  การผลกิต  การสะสม  การขนสน่งดอกไมม้เพลกิง  หรพอสารเคมลอสันเปป็นสน่วน
ประกอบในการผลกิตดอกไมม้เพลกิง

๓,๐๐๐

๑๒.๑๕  การผลกิตเชลแลก็ก  หรพอสารเคลพอบเงา ๕,๐๐๐
๑๒.๑๖  การผลกิต  การบรรจสุ  การสะสม  การขนสน่งสารกจาจสัดศสัตรดูพพช  
หรพอพาหะนจาโรค

๑,๐๐๐

๑๒.๑๗  การผลกิต  การบรรจสุ  การสะสมกาว ๑,๐๐๐
๑๓ กติจการอรรื่น ๆ  

๑๓.๑  การพกิมพว์หนสังสพอหรพอสกิพื่งพกิมพว์อพพื่นทลพื่มลลสักษณะเดลยวกสันดม้วยเครพพื่องจสักร ๑,๕๐๐
๑๓.๒  การผลกิต  การซน่อมเครพพื่องอกิเลก็กทรอนกิกสว์  เครพพื่องใชม้ไฟฟป้า  อสุปกรณว์
อกิเลก็กทรอนกิกสว์  อสุปกรณว์ไฟฟป้า

๒๐๐

๑๓.๓  การผลกิตเทลยน  เทลยนไข  หรพอวสัตถสุทลพื่คลม้ายคลขง ๕,๐๐๐
๑๓.๔  การพกิมพว์แบบ  พกิมพว์เขลยว  หรพอการถน่ายเอกสาร ๑,๐๐๐
๑๓.๕  การสะสมวสัตถสุหรพอสกิพื่งของทลพื่ชจารสุดใชม้แลม้วหรพอเหลพอใชม้                      
    ๑๓.๕.๑  ขนาดใหญน่เกกิน  ๕  ไรน่ขขลี้นไป                                
    ๑๓.๕.๒  ขนาดกลาง  ๒  ไรน่  –  ๕  ไรน่                                  
    ๑๓.๕.๓  ขนาดเลก็กไมน่เกกิน  ๒  ไรน่

๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๑๓.๖  การประกอบกกิจการโกดสังสกินคม้า ๑,๕๐๐
๑๓.๗  การลม้างขวด  ภาชนะ  หรพอบรรจสุภสัณฑว์ทลพื่ใชม้แลม้ว ๒๐๐
๑๓.๘  การพกิมพว์สลลงบนวสัตถสุทลพื่มกิใชน่สกิพื่งทอ ๑,๐๐๐
๑๓.๙  การกน่อสรม้าง ๑,๐๐๐
๑๓.๑๐  กกิจการทน่าเทลยบเรพอประมง  สะพานปลา  หรพอแพปลา
๑๓.๑๑  กกิจการใหม้บรกิการคอมพกิวเตอรว์

๑,๐๐๐
๒๐๐



แบบ  อภ. ๑

แบบคคคำขอรรับใบอนนุญคำต/ตต่ออคำยนุใบอนนุญคำต

ประกอบกกิจการททที่เปป็นออันตรายตต่อสสุขภาพ

เขทยนททที่...........................................................................
วอันททที่  .................  เดดือน  ..................................  พ.ศ.  .................

๑.  ขข้าพเจข้า  ..................................................................  อายสุ  .................  ปปี  สอัญชาตกิ  ......................
โดย  .......................................................................................................................................  ผผข้มทออานาจลงนามแทนนกิตกิบสุคคล
ปรากฏตาม  ....................................................................................................................................................................................
ททที่อยผต่เลขททที่  ......................  หมผต่ททที่  ................  ตรอก/ซอย  ............................................  ถนน  ...............................................
แขวง/ตอาบล  ..............................................  เขต/ออาเภอ  ...............................................  จอังหวอัด  ..........................................
หมายเลขโทรศอัพทท  ............................................................  ผผข้ขออนสุญาต

๒.  พรข้อมคอาขอนทนี้ขข้าพเจข้าไดข้แนบเอกสารหลอักฐานตต่าง ๆ  มาดข้วยแลข้วนทนี้
  สอาเนาบอัตรประจอาตอัว  (ประชาชน/ขข้าราชการ/พนอักงานรอัฐวกิสาหกกิจ/อดืที่น ๆ
       ระบสุ.......................................................................)
  สอาเนาใบอนสุญาตตามกฎหมายวต่าดข้วยควบคสุมอาคาร
  หนอังสดือใหข้ความเหห็นชอบการประเมกินผลกระทบตต่อสกิที่งแวดลข้อมหรดือใบอนสุญาต
       ตามกฎหมายอดืที่นททที่จอาเปป็น
  ใบมอบออานาจ  (ในกรณทททที่มทการมอบออานาจ)
  สอาเนาหนอังสดือรอับรองการจดทะเบทยนเปป็นนกิตกิบสุคคล
  เอกสารและหลอักฐานอดืที่น ๆ  ตามททที่ราชการสต่วนทข้องถกิที่นประกาศกอาหนด  คดือ

๑)  ................................................................................................................
๒)  ................................................................................................................
๓)  ................................................................................................................
๔)  ................................................................................................................

ขอรอับรองวต่า  ขข้อความในคอาขอนทนี้เปป็นความจรกิงประการ

(ลงชดืที่อ)  ......................................................  ผผข้ขอรอับใบอนสุญาต
                       (....................................................)  /ตต่ออายสุใบอนสุญาต

แบบ  อภ. ๒

ใบอนนุญคำต
ประกอบกกิจกคำรททที่เปป็นอรันตรคำยตต่อสนุขภคำพ

คอาขอเลขททที่............../................
(เจข้าหนข้าททที่กรอก)



เลต่มททที่.....................เลขททที่...................ปปี......................

อนสุญาตใหข้  บสุคคลธรรมดา  นกิตกิบสุคคล  
ชดืที่อ...............................................................................อายสุ......................ปปี  สอัญชาตกิ.....................เลขประจอาตอัว
ประชาชน.......................................................................อยผต่บข้าน/สอานอักงานเลขททที่....................หมผต่
ททที่....................ตรอก/ซอย.......................ถนน............................................
ตอา บ ล /แ ข ว ง .....................................ออา เ ภ อ /
เขต...................................................จอังหวอัด...................................โทรศอัพทท...........................................โทรสาร......
....................................................

ขข้อ  ๑  ประกอบกกิจการททที่เปป็นออันตรายตต่อสสุขภาพ  ประเภท................................................  
................................................................................................................................................................
ลอาดอับททที่.....................คต่าธรรมเนทยม.................................บาท  ใบเสรห็จรอับเงกินเลต่มททที่....................เลขททที่.....................
ลงวอันททที่...............เดดือน...............................พ.ศ.............โดยใชข้ชดืที่อสถานประกอบการวต่า............................................
........................................พดืนี้นททที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร  กอาลอังเครดืที่องจอักร........................แรงมข้า
จอานวนคนงาน............................คน  ตอันี้งอยผต่  ณ  เลขททที่....................หมผต่ททที่..................ตอาบล......................................
ออาเภอ.................................จอังหวอัด...............................รหอัสไปรษณทยท......................................................................
โทรศอัพทท..............................................โทรสาร.................................................

ขข้อ  ๒  ผผข้ไดข้รอับใบอนสุญาตตข้องปฏกิบอัตกิตามเงดืที่อนไขโดยเฉพาะ  ดอังตต่อไปนทนี้
(๑)  ปฏกิบอัตกิการอดืที่นใดเกทที่ยวดข้วยสสุขลอักษณะตามคอาแนะนอาของเจข้าพนอักงานสาธารณสสุข

และคอาสอัที่งของเจข้าพนอักงานทข้องถกิที่น
(๒)  หากมทเหตสุอดืที่นใดนอกเหนดือจากกฎระเบทยบใหข้แจข้งเจข้าพนอักงานทข้องถกิที่น

ใบอนสุญาตฉบอับนทนี้ใหข้ใชข้ไดข้จนถถึงวอันททที่..............เดดือน.............................พ.ศ.......................

ออกใหข้  ณ  วอันททที่................เดดือน............................พ.ศ.......................

ลงชดืที่อ..................................................................
      (..............................................................)

เจข้าพนอักงานทข้องถกิที่น

แบบ  อภ. ๓

แบบคคคำขออนนุญคำตออที่น ๆ

เขทยนททที่..........................................................
วอันททที่................เดดือน.........................พ.ศ.  .................

๑.  ขข้าพเจข้า..................................................................  อายสุ  .................  ปปี  สอัญชาตกิ  .......................

คอาขอเลขททที่............../................
(เจข้าหนข้าททที่กรอก)



โดย  ......................................................................................................................................  ผผข้มทออานาจลงนามแทนนกิตกิบสุคคล
ปรากฏตาม  ....................................................................................................................................................................................
ททที่อยผต่เลขททที่  ......................  หมผต่ททที่  ................  ตรอก/ซอย  .............................................  ถนน  ..............................................
แขวง/ตอาบล  ..............................................  เขต/ออาเภอ  ..............................................  จอังหวอัด  ..........................................
หมายเลขโทรศอัพทท  .........................................................  ผผข้ขออนสุญาต

๒.  มทความประสงคท  ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

๓.  พรข้อมคอาขอนทนี้ขข้าพเจข้าไดข้แนบเอกสารหลอักฐานตต่าง ๆ  มาดข้วย  (ถข้ามท)
๓.๑  ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๒  ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๓  ………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรอับรองวต่า  ขข้อความในคอาขอนทนี้เปป็นความจรกิงประการ

(ลงชดืที่อ)  ..................................................  ผผข้ขออนสุญาต
   (  ..................................................  )


