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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ   

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศและนายอําเภอขุนหาญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศนับแตวันที่ไดประกาศ  

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัติใดหรือที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๕  ใหกิจการที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองไดรับ

การควบคุม 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันเปนลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวา 

ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว   

 (๑)  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

 (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดองจากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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 (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือ 

พืชอยางอื่น 

 (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือ 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๙)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑ

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

 (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

 (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
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 (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

 (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

 (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๒)  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู

ชําระลางรางกาย 

 (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  น้ํายาหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๓) การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ 

 (๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๖)  การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพันธุพืช   

 (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่ใชผลิตปุย 

 (๘)  การผลิตใยจากพืช 

 (๙)  การตาก  การสะสม  ขนถายยางพาราหรือมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด  

ผลิตผลของพืชชนิดอื่น ๆ 
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  เวนแตกิจการในขอ  (๖.๑) 

 (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การดัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักร  กาช  หรือไฟฟา  เวนแตกิจการในขอ  (๖.๑) 

 (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

เวนแตกิจการในขอ  (๖.๑) 

 (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  เวนแตในขอ  (๖.๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๑)  การตอ  ตัด  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  พนสารกันสนิมยานยนตหรือเครื่องยนต 

 (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

 (๓)  การซอม  การปรับเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 

 (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวจําหนายหรือบริการ  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
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๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑)  กิจการผลิตไมขีดไฟ   

 (๒)  การเล่ือย  ซอย  ไส  ขัด  ดัด  ตัด  ตอ  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย 

 (๔)  การอบไม 

 (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘)  การเผาถาน  การสะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ 

 (๑)  การประกอบกิจการสะปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบอบนวด 

 (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ  ๙  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔)  การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนกิจการในขอ  ๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน 

 (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  แสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  ตูเพลง   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทําทองเดียวกัน 
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 (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตการใหบริการ 

ในขอ  ๙  (๑) 

 (๑๐)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  ตัดผม  แตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

 (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

และส่ิงแวดลอม 

 (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การระบายสีบนรางกาย  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด 

ของรางกาย 

 (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรับรับฝากสัตวชั่วคราว 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๓)  การปนฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕)  การเย็บ  ปกผาหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

 (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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๑๑. กิจการเกี่ยวกับอิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

 (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  เวนแตกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๑๑  (๒) 

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุคลายคลึง 

 (๖)  การเล่ือย  ตัด  ประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

 (๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

 (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

เวนแตกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  (๖.๕) 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

 (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  การขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๕)  การพนสี  เวนแตกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  (๗.๑) 

 (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
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 (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนต   

 (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัสดุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบกเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๔)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  จําหนาย  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

 (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 

 (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

 (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุผลิตภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่ไมใชส่ิงทอ 

 (๙)  การประกอบกิจการรับเหมากอสราง 

 (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันโรคและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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ขอ  ๖  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกาํหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีประกอบการและมาตรการปองกันอันตราย 

ตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดประกอบกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งกําหนดใหตองควบคุมดังระบุไวในขอ  ๕  ลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  ไดกําหนดใหตามควรแกกรณี  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองอยูในทําเลซึ่งทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไปใหพนจากสถานที่นั้น

ไดอยางสะดวก 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอรับน้ําโสโครก   

ดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมรั่วซึม  ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมอยูในลักษณะที่ขัดตอสุขลักษณะ 

หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญแกประชาชน 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ํารั่วซึม  หรือมีน้ําขังอยู  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องชวยระบายน้ํา  

เครื่องปองกัน  กําจัดควัน  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  กล่ิน  ไอหรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปน 

เหตุรําคาญ  ผูประกอบกิจการตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  ตองจัดใหมีแสงสวางและทางระบายน้ําอยางเพียงพอ  รวมทั้งตองจัดสถานที่ 

ใหสะอาดมิใหเปนที่อยูอาศัยของของสัตวที่เปนพาหะนําเชื้อโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอกิจการนั้น 

  (๗)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  สําหรับสถานที่เล้ียงสัตว  ตองมีบริเวณที่ขังหรือปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 
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  (๙)  สถานที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตองถูกตองตามสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหความเห็นชอบ 

  (๑๐) การกระทําการอื่นใดตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ซึ่งอาจใหคําแนะนําหรือส่ังเพ่ิมเติมเปนการเฉพาะราย 

หรือเฉพาะกรณีตามความจําเปน 

ขอ ๙ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบกิจการ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ดูแลรักษาสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีตามกําหนดขอ  ๘  ใหอยูในภาวะอันดี  

สะอาด  รวมทั้งดูแลรักษาพ้ืนที่และรางระบายน้ําใหอยูในสภาพใชการไดดีอยูตลอดเวลา 

  (๒)  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๓)  ดูแลรักษาสถานที่ใหสะอาดเรียบรอยไมเปนที่อยูอาศัยของสัตวที่เปนพาหะนําโรค 

  (๔)  ยินยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ีประกอบกจิการ  

เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนกิจการที่กระทํา  ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบกิจการทุกอยางใหถูกตองตามสุขลักษณะ   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุขและหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูประสงคขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งมีการควบคุม

ตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองย่ืนเรื่องตามแบบ  อภ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารหลักฐาน 

ที่กําหนด 

ขอ  ๑๑  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่กําหนดในขอ  ๘  ครบถวนและการอนุญาตนั้น  ไมเปนเหตุกระทบกระเทือน

ถึงสุขภาพของประชาชน  ใหออกใบอนุญาตไดตามแบบ  อภ.๒ 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายใน  

๑๕  วันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี  

ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การแจงตามวรรคแรกใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูแทน 

หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณีทราบ  กรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสง

หนังสือแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  

หรือสํานักทําการของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวาไดรับหนังสือนั้นแลว  ตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต  ใหแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย  

ณ  สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบการตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัด 

ขอ ๑๕ หากใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 

ตองย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมดวยหลักฐานตอไปนี้  คือ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิมชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวพรอมลง  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมลงลายมือชื่อและลงลายมือชื่อเจาพนกังานทองถิ่น 

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนหรือตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกใบตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  พรอมเลมที่  เลขท่ี  วันเดือนป  ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม 

ขอ  ๑๗  ผูรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๓  

พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  การตออายุใหทําไดคราวละหนึ่งปนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ 

ใบอนุญาตหมดอายุ 



 หนา   ๑๔๗ 
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ขอ ๑๘ การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตนิี ้ ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  หากมิไดชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของยอดเงิน

คาธรรมเนียม 

ขอ ๑๙ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๓ 

  (๔)  แบบคํารองท่ัวไป 

ขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด ๆ   

ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญตัินี ้ ถือปฏิบัติเพ่ิมเตมินอกเหนือจาก 

ที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ  ๒๑  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ผูดําเนินกิจการตามประเภท 

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๑  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๒  ผูดําเนินกิจการที่ตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขทั่วไป  และที่กําหนดไวในขอ  ๖  ขอ  ๘  และขอ  ๙  มีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๓  ผูใดสะสมวัตถุที่อาจทําใหเกิดเพลิงลุกไหมไวในอาคารหรือบริเวณอาคารและที่ดินเอกสิทธิ์

ครอบครอง  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๒๔  ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดวยเครื่องจักรกลทุกประเภท  หรือดวยวิธีอื่นใด 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศตองควบควบคุมกล่ิน  เสียง  ควัน  น้ําเสีย  ไมใหเกิดผลกระทบ  

ตอความเปนอยูและสุขภาพอนามัยของประชาชน  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕  ผูใดใชพาหนะบรรทุกส่ิงปฏิกูลหรือมูลสัตวอื่น ๆ  ที่มีกล่ินเหม็น  เปนท่ีนารังเกียจ 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  ทําการขนยายถายเทหรือเปล่ียนแปลงสภาพในที่สาธารณะ  ตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ผูใดฝาฝนปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๖  ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตามขอ  ๒๐   

มีความผิดตองตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  กฎ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญยืน  สิทธิพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโพธิว์งศ 



 

 

บัญชี อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์วงศ์ 
เรื่อง กิจการที่ เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ .   ๒๕๕๘ 

 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
๑ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 

๑.๑.๑ การเลีย้งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน แมงหรือแมลง 
     ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก 
          (๑) จาํนวนไม่เกิน ๒๐ ตัว 
          (๒) จาํนวนต้ังแต่ ๒๑ - ๑๐๐ ตัว 
          (๓) จาํนวน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก 
          (๑) จาํนวนต้ังแต่ ๑๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว 
          (๒) จาํนวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
          (๑) จาํนวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
          (๒) จาํนวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตัว 
          (๓) จาํนวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 
          (๑) จาํนวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
          (๒) จาํนวนต้ังแต่ ๑๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว 
          (๓) จาํนวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
     ๑.๑.๕ การเลี้ยงแมงหรือแมลง 
๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
     ๑.๒.๑ จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว 
     ๑.๒.๒ จํานวนต้ังแต่ ๒๑ - ๑๐๐ ตัว 
     ๑.๒.๓ จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ ทั้งน้ี   
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 



 

 

-๒- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสตัว์ 

๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ๒.๑.๑ ไมใ่ช้เครื่องจักร 
     ๒.๑.๒ ใช้เครื่องจักร 
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือช้ินส่วนที่ยังมิได้แปรรูป 
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
๒.๕ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูก เขา 
หนัง ขน หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
   ๒.๖.๑ ไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๒.๖.๒ ใช้เครื่องจักร 
         (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๒.๗ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
         (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๒.๘ การผลิต แปรรูป สะสม หรือการล้างคร่ัง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 
๑๐๐ 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 

 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม 
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจ้ียว 
ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ เว้นแต่เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง 
นํ้าเคย บูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 ๓.๒.๑ การผลิต การหมัก 
 ๓.๒.๒ การสะสม 

 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐

 



 

 

-๓- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
 ๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม ผัก ผลไม้ หรือ 

พืชอย่างอ่ืน 
๓.๔ การตากเน้ือ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง เว้นแต่การผลิตเพ่ือ 
การบริโภคในครัวเรือน 
๓.๕ การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตากหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ 
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น 
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี 
   ๓.๗.๑ เส้นหมี่ 
   ๓.๗.๒ ขนมจีน 
   ๓.๗.๓ เส้นก๋วยเต๋ียว 
   ๓.๗.๔ เต้าหู้ เต้าฮวย 
   ๓.๗.๕ วุ้นเส้น 
   ๓.๗.๖ เก้ียมอ๋ี 
๓.๘ การผลิตแบะแซ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
   ๓.๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๓.๙.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๓.๙.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง ขนมเป๊ียะ 
   ๓.๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๓.๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น เว้นแต่ 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
 



 

 

-๔- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
  ๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 

บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   ๓.๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๓.๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๓.๑๒.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุ 
   ๓.๑๓.๑ การผลิต 
   ๓.๑๓.๒ การแบ่งบรรจุ 
๓.๑๔ การผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ 
๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน เว้นแต่การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
๓.๒๒ การผลติไอศกรีม เว้นแต่การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๓ การผลติบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนอ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
๓.๒๕ การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายรายย่อยและ
การบริโภคในครัวเรือน 
   ๓.๒๕.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
   ๓.๒๕.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๓ .๒๕ .๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่ เ กิน  
๑๐๐ แรงม้า 
   ๓.๒๕.๔ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้าขึ้นไป 
๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 
   ๓.๒๖.๑ มีกําลังรวมเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
   ๓.๒๖.๒ มีกําลังรวมเกิน ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๒,๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



 

 

-๕- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์

ชําระล้าง 
๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
    ๔.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ๔.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
๔.๓ การผลิต ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 

 
 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕ ๕.๑ การผลิตยาสูบ 
   ๕.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๕.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
๕.๒ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
๕.๓ การผลิต การสะสมปุ๋ย 
   ๕.๓.๑ การผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
   ๕.๔.๒ การสะสม 
๕.๕ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
๕.๖ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
   ๖.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๖.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด 
โลหะ ด้วยเครื่องจักร แก๊ส หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 
๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ
ในข้อ ๖.๑ 
   ๖.๕.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๖.๕.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐



 

 

                                                            -๖-
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
๗ กิจการที่เก่ียวกับการยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่น การพ่นสารกันสนิม  
ยานยนต์ 
   ๗.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๗.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
   ๗.๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๗.๒.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย ในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าว 
๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
๗.๖ การปะ การเช่ือมยาง 
   ๗.๖.๑ จักรยาน จักรยานยนต์ 
   ๗.๖.๒ รถยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว  
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของต่าง ๆ  ด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น  
การทา สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   ๘.๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๘.๓.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๘.๔ การอบไม้ 
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 

 
 



 

 

-๗- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
 ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

   ๘.๖.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
   ๘.๖.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
๘.๘ การเผาถา่น หรือการสะสมถ่าน

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐

๙ 
 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๓ การประกอบกิจการอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการ
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๙.๔.๑ มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง 
   ๙.๔.๒ มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๐๑ ห้องขึ้นไป 
๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๙.๕.๑ มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
   ๙.๕.๒ มจีํานวนห้องพักต้ังแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ห้อง 
๙.๕.๓ มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๐๑ ห้องขึ้นไป 
๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ    
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   ๙.๑๐.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐ 



 

 

                                                            -๘- 

ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 ๙.๑๐.๒ พ้ืนที่เกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
   ๙.๑๐.๓ พ้ืนที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
   ๙.๑๐.๔ พ้ืนที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
   ๙.๑๒.๑ กิจการสวนสนุก 
   ๙.๑๒.๒ กิจการตู้เกม 
         (๑) มีตู้เกมไม่เกิน ๕ ตู้ 
         (๒) มีตู้เกมจํานวนต้ังแต่ ๖ - ๑๐ ตู้ 
         (๓) มีตู้เกมจํานวนเกินกว่า ๑๐ ตู้ขึ้นไป 
๙.๑๓ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ 
๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน  

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือด้วยก่ีกระตุก
ต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป 
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
   ๑๐.๔.๑ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงมา้ 
   ๑๐.๔.๒ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน    
๑๐๐ แรงม้า 
   ๑๐.๔.๓ ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้า 
๑๐.๕ การเย็บผ้าต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
   ๑๐.๕.๑ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ - ๑๐ เคร่ือง 
   ๑๐.๕.๒ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑ - ๕๐ เครื่อง

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐



 

 

-๙- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
    ๑๐.๕.๓ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ เครื่อง 

   ๑๐.๕.๔ ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐๑ เครื่อง 
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  
   ๑๐.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๐.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
   ๑๐.๖.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
๑๐.๗ การซัก อัดกลีบ อัดสีผ้า โดยใช้เครื่องจักร 
๑๐.๘ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   ๑๐.๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๐.๘.๒ โดยใช้เครื่องจักร

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรอืวัตถุคล้ายคลึง 
๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   ๑๑.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่ัน การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
   ๑๑.๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 
๑๑.๔ การสะสมซีเมนต์ การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ๑๑.๔.๑ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
    ๑๑.๔.๒ เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุคลา้ยคลึง 
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
๑๑.๗ การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
๑๑.๘ การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีมีใยแร่หินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า  
เป็นต้น 
 ๑๑.๙ การผลติกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐



 

 

-๑๐- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

๑๒.๑ การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  
หรือสารตัวทําลาย 
๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
   ๑๒.๒.๑ การผลิต,บรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง 
            (๑) ป๊ัมนํ้ามันขนาดเล็ก ๑ หัวจ่าย 
            (๒) ป๊ัมนํ้ามันขนาดเล็ก ๒ หัวจ่าย 
            (๓) ป๊ัมนํ้ามันขนาด ๓ - ๕ หัวจ่าย 
            (๔) ป๊ัมนํ้ามันขนาดใหญ่ ๖ หัวจ่ายขึ้นไป 
   ๑๒.๒.๒ การสะสม 
            (๑) สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
            (๒) สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
            (๓) ป๊ัมก๊าซ           
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
   ๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น 
   ๑๒.๓.๒ การสะสม การขนส่ง 
            (๑) เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
            (๒) เกินกว่า ๑,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
            (๓) เกินกว่า ๕,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            (๔) เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
    ๑๒.๔.๑ เพ่ือการจําหน่าย 
            (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
            (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
   ๑๒.๔.๒ เพ่ือการจําหน่ายปลีก  
             (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
            (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ข้อ ๗.๑ 

 
 

๒,๕๐๐ 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

 

-๑๑- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท)
 ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 

เบเกอร์ไลท์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๗ การโม ่การบดชัน 
๑๒.๘ การผลติสี หรือนํ้ามันผสมส ี
๑๒.๙ การผลติ การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 
   ๑๒.๙.๑ การผลิต       
   ๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย             
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบกเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูไลท์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
   ๑๒.๑๖.๑ การผลิต การบรรจุ 
   ๑๒.๑๖.๒ การสะสม การขนส่ง เพ่ือส่งขาย 
   ๑๒.๑๖.๓ การสะสม การขนส่ง เพ่ือขายปลีก 
๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐
๑๓ กิจการอ่ืนๆ 

๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   ๑๓.๑.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   ๑๓.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 
๑๓.๒ การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   ๑๓.๒.๑ เน้ือที่ประกอบกิจการไม่เกิน ๒๕๐ ตารางเมตร 
   ๑๓.๒.๑ เน้ือที่ประกอบกิจการเกินกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร 
  

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 



 

 

-๑๒- 
ลําดับที ่ กิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
 ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
๑๓.๙ การก่อสร้าง 
  

๓๐๐
๓๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ อภ. ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 เขียนที่................................................... 
 วันที่.........เดือน........................พ.ศ....... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
[  ] เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................สัญชาติ............................................................................ 
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................อยู่บ้านเลขที่............................... 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................ถนน................................ตําบล/แขวง...................................................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................. 
[  ] เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................ 
มีสํานักงานอยู่เลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............. .........จังหวัด........................โทรศัพท์.................. 
โทรสาร...........................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี 
๑.(นาย/นาง/นางสาว)..............................อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................ถนน........
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต................จังหวัด.............โทรศัพท์...............โทรสาร........................ 
๒.(นาย/นาง/นางสาว)..............................อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................ถนน........
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต................จังหวัด.............โทรศัพท์...............โทรสาร........................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 ๑.ช่ือสถานที่ประกอบการ........................................ประกอบกิจการ....................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท....................ลําดับที่..................กําลังเครื่องจักรโดยรวม
......แรงม้า  (กรณีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง.........ห้องหรือจํานวนที่น่ัง.......ที่น่ัง 
กรณีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว....................ตัว)  จํานวนคนงาน.....................คน 
 ๒.สถานที่ประกอบการต้ังอยู่เลขที่...........หมู่ที่...........ถนน...........ตําบล/แขวง........................ 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................... 
โทรสาร...............อาคารประกอบการมีเน้ือที่......................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประการ)มีเน้ือที่............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่ประกอบการเป็นของ...................... 
อาคารประกอบการเป็นของ...............................................อาคารประการ [  ] มีอยู่เดิม [  ] ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ.........................(เป็นไม้ ตึกแถว ห้องแถว หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...............................สถานประการอยู่ใกล้เคียงกับ............................ 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ [  ] มี     [  ] ไม่ม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ.................................................................................. 
  ด้านใต้....................................................................................... 
  ด้านตะวันออก........................................................................... 
  ด้านตะวันตก............................................................................. 

 



 

 

-๒- 
 ๓.ทํางานปกติต้ังแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา...............น. รวมวันละ......................ช่ัวโมง 
วัดหยุดงานประจําสัปดาห์............................................................................................................................ 
 ๔.จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน 
  ๔.๑ เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวิชาการ................................................................คน 
  ๔.๒ คนงานชาย..................................คน คนงานหญิง.................................คน 
  ๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ................................................................คน 
  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...............................................คน 
 ๕.การผลิต 
  ๕.๑ ช่ือ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
   วัตถุดิบ ปริมาณการใช้ (ต่อปี)  แหล่งที่มา  (ระบุบริษัท 
      ห้างร้านของผู้จําหน่าย) 
   ๕.๑.๑.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๑.๒.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๑.๓.......................... ....................................... ........................................ 
  ๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
    ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี) การจําหน่าย (ระบุสถานที ่
       จําหน่าย) 
   ๕.๒.๑.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๒.๒.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๒.๓.......................... ....................................... ........................................ 
  ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
    วัตถุผลพลอยได้ ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ จําหน่ายได้/จําหน่ายไม่ได้  
   ๕.๓.๑.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๓.๒.......................... ....................................... ........................................ 
   ๕.๓.๓.......................... ....................................... ........................................ 
  ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 
   ๕.๔.๑......................ขนาด .......................................แรงม้า ..............................จํานวน 
   ๕.๔.๒......................ขนาด .......................................แรงม้า ..............................จํานวน 
   ๕.๔.๓......................ขนาด .......................................แรงม้า ..............................จํานวน 
 ๖.การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ(นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล
(ระบุช่ือและปริมาณ)  (ถ้าม)ี......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

-๓- 
  ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ 
ของเสีย/มลพิษ/อากาศ/สิ่งปฏิกูล................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 ๙. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ  และที่ต้ังของเครื่องจักร  (หากมีหลายช้ันให้แสดงทกุช้ัน)
รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 ๑๐ . รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวม  
ของกระบวนการผลิต 
  ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 



 

 

-๔- 
 ๑๑.หลักฐานทีนํ่ามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
[   ] ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ    
 ใบอนุญาต) 
[   ] ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัตรประจําตัวผู้จัดการ 
[   ] ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
[   ] ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
[   ] ๑๑.๕ หลกัฐานแสดงว่าอาคารหรือที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ 
 โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
[   ] ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณผีู้ขอรับใบอนุญาต 
 ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ 
[   ] ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
[   ] ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
[   ] ๑๑.๙ อ่ืน ๆ 
(ระบุ)............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (..................................................) 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
แบบ อภ.๑ เลขท่ี.........................................................................กิจการลําดับที่........................................... 
รับไว้เมื่อวันที่...............................................................................ผู้รับ........................................................... 



 

 

 
แบบ อภ.๒ 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่................... เลขที่..................... ปี........................ 
 
 อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ.......................................................อายุ......................ปี 
สัญชาติ...................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่............
ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................หมู่ที่.........................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..........................โทรศัพท์.......................โทรสาร............................. 
 ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................................... 
ลําดับที่....................ค่าธรรมเนียม.............................. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................................... 
เลขที่...............................ลงวันที่............................เดือน........................................พ.ศ............................... 
โดยใช้ช่ือ....................................................................................................................................................... 
สถานประกอบการ.............................................................. พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร.............................แรงม้า จํานวนคนงาน..........................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่...................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................ตําบล......................อําเภอ.....................
จังหวัด........................โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................... 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
 (๑)................................................................................................................................................ 
 ..................................................................................................................................................... 
 (๒)................................................................................................................................................ 
 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน............................................พ.ศ.......................... 
    ออกให้ ณ วันที่....................เดือน..............................................พ.ศ.......................... 
 
 
     (ลายมือช่ือ) 
                  (........................................................) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิวงศ์ 
 



 

 

แบบ อภ.๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

       
      เขียนที่.................................................. 
      วันที่........เดือน......................พ.ศ......... 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
 [   ] เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....ปี  สัญชาติ......................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 
............................................. อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่............ ตรอก/ซอย......................ถนน.....................
ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด...................โทรศัพท์.................โทรสาร............ 
 [   ] เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเมื่อ............................................... 
มีสํานักงานอยู่ที่เลขที่...................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................ 
โทรศัพท์.......................โทรสาร........................... โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี 
 ๑.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................อยู่บ้านเลขที่................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................โทรศัพท์........................โทรสาร..................... 
 ๒.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................อยู่บ้านเลขที่................................... 
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................ถนน................................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................โทรสาร..................... 
 เป็นผู้ถือใบอนุญาต/รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      
เล่มที่................เลขที่.................ปี.............. ประกอบกิจการ......................................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................................................................ 
ลําดับที่............โดยใช้ช่ือประกอบการว่า....................................................................................................... 
สถานที่ต้ัง...........................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................ถนน............................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................... 
โทรศัพท์................................โทรสาร..............................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม..............................แรงม้า 
(กรณีที่เก่ียวกับการให้บริการให้ระบุจํานวนห้อง...............ห้องหรือจํานวนที่น่ัง....................................ที่น่ัง 
กรณีที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว......................ตัว) จํานวนคนงาน......................................คน 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่.............................ตารางเมตร ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ      
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่........เดือน..................................พ.ศ.............. โดยได้
แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 [   ] ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/          
ผู้ถือใบอนุญาต 
 [   ] ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 



 

 

-๒- 
 

 [   ] ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 [   ] ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 [   ] ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบการน้ันได้ 
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 [   ] ๖. หนังสอืยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
 [   ] ๗. หนังสอืมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 [   ] ๘. ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 [   ] ๙. อ่ืนๆ 
 (ระบุ)................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (.........................................) 
ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
...................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงช่ือ)............................................ 
           (.............................................) 
 
    (ลงช่ือ)............................................. 
           (.............................................) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิวงศ์ 
 
    (ลงช่ือ).............................................. 
           (...............................................) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิวงศ์ 
 



 

 

อภ.๔ 
แบบคําขอทั่วไป 

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

  วันที่................................................... 
 
 
 ข้าพเจ้า.....................................อายุ.............ปี  สัญชาติ...............................อยู่บ้านเลขท่ี..............
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทร...........................................
โทรสาร............................................โดยใช้ช่ือในการประกอบกิจการว่า.......................................................
จํานวนคนงาน...........คนต้ังอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่...........ตําบล......................อําเภอ.............................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................................ 
 
 ขอย่ืนคําขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิวงศ์ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขอใบอนุญาต 
          (..........................................) 
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