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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลอง 

กับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายและนายอําเภอนครชัยศรี  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลงิ้วราย  นับตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  (๑)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  (๒)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

(แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  (๓)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

(แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

   “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายเปนผูรักษาใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
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  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวเล้ียง 

       (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

       (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม 

    (๒) กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

หรือขายในตลาด 

       (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

       (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

       (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

       (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว  

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

     (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

     (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผักผลไม 

หรือพืชอยางอื่น 
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     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวท่ีไดโดยการตาก  

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

     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

     (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

     (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

     (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

     (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

     (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
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     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

     (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

     (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ

    (๕) กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

     (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

    (๖) กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 
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     (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

       (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดรถยนต 

     (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางรถยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

     (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

     (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
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     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถานหรือสะสมถาน 

    (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓)  การประกอบกจิการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีไดจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือ  การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการในที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 
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     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

       (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

    (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึงกัน 

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุ  กอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือ  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
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     (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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     (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร 

     (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

     (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๗ เมื่อขอบัญญัตินีม้ีผลใชบังคับแลว  หามผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖   

ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลงิ้วรายในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้

ใหย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบ  อภ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลงิ้วรายกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามขอ  ๗  ตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดอืดรอนแกผูใชน้าํในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  
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ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนทีท่ําการอยูในสถานทีน่ัน้  

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

และส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

    (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตหรือขอตออายุ

ใบอนุญาตปฏิบัติการครบถวนตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ. ๒ 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

จะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 
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    (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร   

เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

    (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัต ิ และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจกาํหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด ๆ   

ที่จําเปนตอการปองกันอันตรายหรือเพ่ือปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  อนามัยหรือส่ิงแวดลอม   

ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือ 

จากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายไดโดยใหระบุไวในอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญตัินีใ้บอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรบักิจการคาประเภทเดยีวและสําหรับ 

สถานท่ีแหงเดียวถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่

เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บ

เพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลงิ้วราย 

ขอ ๑๖ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  อภ. ๓  กอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
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ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบหาวัน  นับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

    (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวยและใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลง  เลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๑ 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒ 

    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๓   

    (๔)  คําขออื่น ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๔ 
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หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตหรือหากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต  มีการดําเนินการใด ๆ   

ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชนหรือส่ิงแวดลอม  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  ครั้งละไมเกินสิบหาวันและใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหปฏิบัติ 

หรือแกไขเหตุที่ปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนญุาตมาแลวสองครัง้และมเีหตทุี่จะตองถูกส่ังพัก  ใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามบทกาํหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๕ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

และปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตราขั้นสูงท่ีกําหนดไวภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ 

ใชบังคับใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมัชชา  ทองสิมา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย   



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลงิ้วราย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดบัที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม
(บาท/ป)ี 

๑ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการสตัว์เลีย้ง  
 ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  
  - ต้ังแต่ ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว ๕๐๐ 
  - เกิน ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๗๐๐ 
  - เกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
  - เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก  
  - ต้ังแต่ ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๕๐๐ 
  - เกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
  - เกิน ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 
  - เกิน ๒,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า  
  - ต้ังแต่ ๔๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
  - เกิน ๑,๖๐๐ แต่ไม่เกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  - เกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
  - ต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
  - เกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๑.๕ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทัง้น้ี 
ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการโดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 
๒,๐๐๐ 

๒ กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์  
 ๒.๑ การฆ่าหรอืชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย

หรือขายในตลาด 
 

  - โดยไม่ใช่เครื่องจักร   ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐ 
 ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   ๒,๐๐๐ 
 ๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรปู   ๒,๐๐๐ 
 ๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์   ๑,๐๐๐ 
 ๒.๕ การผลิตสิง่ของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลอืก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

 

 
 



-๒- 
  - โดยไม่ใช่เครื่องจักร   ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐ 
 ๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์ 

 

  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง   ๒,๐๐๐ 

๓ กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร เครือ่งดื่ม น้าํดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเรข่าย การขายในตลาดและการผลติเพือ่บรโิภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม หรอืซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

๓,๐๐๐ 

 ๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม หม่าํ ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา  
หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 
๓,๐๐๐ 

 ๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอ่ืน 

 
๑,๐๐๐ 

 ๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ที่ได้โดยการตาก 
บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  
  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย 

เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 

  - โดยไม่ใช่เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ที่คล้ายคลึงกัน 
 

  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๙ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๐ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 

๒,๐๐๐ 
 



-๓- 
 ๓.๑๑ การผลติไอศครีม  
  - โดยไม่ใช่เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๓ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง

อ่ืน ๆ 
 

  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๔ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทลิแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 

นํ้าส้มสายชู ขา้วหมาก นํ้าตาลเมา 
 

๕,๐๐๐ 
 ๓.๑๕ การผลตินํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  
  - พ้ืนที่ตํ่ากว่า  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
  - พ้ืนที่  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  - พ้ืนที่  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๖ การผลติ สะสม แบ่งบรรจุและขนสง่นํ้าแข็ง  
  - โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องใช้ต้ังแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
 ๓.๑๗ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช 

ผัก ผลไม้ เครือ่งด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๘ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ 

อ่ืนใด 
 

  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักรตํ่ากว่า  ๕๐๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร  ต้ังแต่  ๕๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๔,๐๐๐ 
 ๓.๑๙ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรงุแต่งอาหาร   
  - พ้ืนที่ตํ่ากว่า  ๕๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  - พ้ืนที่  ต้ังแต่  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
  - พ้ืนที่  ต้ังแต่  ๑๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๐ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม   
  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๑ การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
  - โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  - โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 
 



-๔- 
 ๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๓,๐๐๐ 
 ๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

๔ กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ เครื่องสําอาง ผลติภณัฑ์
ทาํความสะอาด 

 

 ๔.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา ๒,๐๐๐ 
 ๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
 

๒,๐๐๐ 
 ๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลติภัณฑ์จากสําลี ๒,๐๐๐ 
 ๔.๔ การผลิตผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ 
 ๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
 

๒,๐๐๐ 
๕ กิจการเกีย่วกบัการเกษตร  

 ๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช ๕,๐๐๐ 
 ๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๓,๐๐๐ 
 ๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช 

หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
 

๓,๐๐๐ 
 ๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
 - ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๕๐๐ 
 - ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน ๓,๐๐๐ 
 - ต้ังแต่  ๖,๐๐๑  กิโลกรัม ต่อวันขึ้นไป ๕,๐๐๐ 
 ๕.๕ การผลิตยาสูบ ๓,๐๐๐ 
 ๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  ๓,๐๐๐ 
 ๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย  
 - เน้ือที่น้อยกว่า  ๕๐  ตารางเมตร ๖๐๐ 
 - เน้ือที่ต้ังแต่  ๕๐ –  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๙๐๐ 
 - เน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป   ๑,๒๐๐ 
 ๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช   ๓,๐๐๐ 
 ๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 
 

๔,๐๐๐ 
๖ กิจการเกีย่วกบัโลหะหรือแร ่  

 ๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่ 

 
๓,๐๐๐ 

 ๖.๒ การถลุงแร่ การหลวม หรือหล่อโลหะทกุชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖.๑ 

 
๓,๐๐๐ 

 ๖.๓ การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย เครื่องจักร 
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

 
 

 
 



-๕- 
 ๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิกเกิล หรอื

โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 
 

๓,๐๐๐ 
 ๖.๕ การขัด ลา้งโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๖.๑ 
 

๓,๐๐๐ 
 ๖.๖ การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๓,๐๐๐ 

๗ กิจการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 ๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐ 
 ๗.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๕,๐๐๐ 
 ๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเคร่ืองกล 

 

 - รถจักรยานยนต์ ๕๐๐ 
 - รถยนต์และรถยนต์ชนิดอ่ืน ๆ   ๒,๐๐๐ 
 ๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 
 

๕,๐๐๐ 
 ๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบส ีหรืออัดฉีดรถยนต์ ๑,๐๐๐ 
 ๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 
 ๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางรถยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  
 - รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ๕๐๐ 
 - รถยนต์และยานยนต์ชนิดอ่ืน ๆ  ๒,๐๐๐ 
 ๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐ 
 ๗.๙ การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
 

๒,๐๐๐ 
๘ กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ  

 ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๒,๐๐๐ 
 ๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลอืบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
 

๒,๐๐๐ 
 ๘.๔ การอบไม ้ ๔,๐๐๐ 
 ๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๒,๐๐๐ 
 ๘.๖ การผลิตสิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
 ๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ๕,๐๐๐ 
 ๘.๘ การเผาถา่นหรือสะสมถ่าน  ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการบรกิาร  
 ๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 

๒,๐๐๐ 
 
 



-๖- 
 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๕,๐๐๐ 
 ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 

๑,๕๐๐ 
 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมทีไ่ด้จัดไว้ 
เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

 - มีห้องพักไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
 - มีห้องพักต้ังแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
 - มีห้องพักต้ังแต่  ๓๑ ห้องขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
 ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

 - ห้องละ ๑๐๐ 
 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
 ๙.๘  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ หรือตู้เพลงหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๒,๐๐๐ 
 ๙.๙  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เว้นแต่เป็นการให้บริการในที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ 
 

๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๐ การประกอบกิจการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
 

๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 

  - พ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร ๑๐๐ 
  - พ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๕ –๕๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 
  - พ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๓  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๕  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
 ๙.๑๗  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม  
 

๓,๐๐๐ 
 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๑,๐๐๐ 
 ๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ 

 



-๗- 
 ๙.๒๐  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรบัฝาก
สัตว์ช่ัวคราว 

 
๒,๐๐๐ 

๑๐ กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ  
 ๑๐.๑  การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ๒,๐๐๐ 
 ๑๐.๒  การสะสมปอ ป่าน ฝา้ย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ๓,๐๐๐ 
 ๑๐.๓  การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
 ๑๐.๕  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  ๓,๐๐๐ 
 ๑๐.๖  การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ ๒,๐๐๐ 
 ๑๐.๗  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 ๑๐.๘  การย้อม ฟอก กัดสีผา้หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 

๑๑ กิจการทีเ่กี่ยวกบัหนิ ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึงกนั  
 ๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรอืย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 ๑๑.๓ การผลติสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึงกัน 
 

๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก 

ดูด โม่ บด หรอืย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน ๑๑.๒ 

 
๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ๓,๐๐๐ 
 ๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ 
 

๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๗ การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๘ การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๙ การผลติ ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๒ การลา้ง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือ

วัตถุอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕ 
 

๒,๐๐๐ 
๑๒ กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหนิ ถ่านโค้ก และสารเคมีตา่ง ๆ  

 ๑๒.๑ การผลติ สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ 
สารตัวทําละลาย 

 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลติ สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
  - การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายในร้านค้า  ๑,๐๐๐ 
  - การสะสมก๊าซในลักษณะเป็นสถานีบริการก๊าซสําหรับรถยนต์ ๓,๐๐๐ 

 
 



-๘- 
 ๑๒.๓ การผลติ สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม  ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๔ การผลติ สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๖ การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึกัน 
 

๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๗ การโม ่สะสม หรือบดชัน ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๘ การผลติสีหรือนํ้ามันผสมส ี ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๙ การผลติ ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลงึ 
 

๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 

๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลอืบเงา ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรอืบรรจุกาว  ๓,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  
 ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

ด้วยเครื่องจักร 
 

๒,๐๐๐ 
 ๑๓.๒ การผลติ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสห์รืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

  - การซ่อม ๑,๐๐๐ 
  - การผลิต ๓,๐๐๐ 
 ๑๓.๓ การผลติเทียน หรือเทยีนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๐๐๐ 
 ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ต้ังแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
  - เน้ือที่ต้ังแต่ ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร    ๑,๐๐๐ 
  - เน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๕,๐๐๐ 
 ๑๓.๗  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม ่

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
 

๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 
 ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

 



 
 

-๙- 
 ๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรอืสัตว์พาหะนําโรค ๓,๐๐๐ 
 ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๓,๐๐๐ 
 ๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๕,๐๐๐ 

 



                      แบบ อภ. ๑ 

 
แบบคํารับใบอนุญาต 

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

 ข้าพเจ้า  (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................................... 
   เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ............. ปี  สัญชาติ .................................  เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่...............................................อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่ ...............ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ............................................อําเภอ/เขต .............................................  
จังหวัด .......................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร ................................................. 
         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 ......................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพประเภท.......................................................... ลําดับที่...........โดยใช้ช่ือประกอบการว่า....................... 
...................................................................................................สถานที่ต้ัง .........................หมู่ที่ ........................
ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .................................................โทรศัพท์.........................................
โทรสาร ..............................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม..................................แรงม้า   (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับ
การบริการให้ระบุจํานวนห้อง  ..............ห้อง หรือจํานวนที่น่ัง.......................................ที่น่ัง   กรณทีี่เป็นกิจการ
ที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว.....................ตัว) จํานวนคนงาน ..........................คน อาคาร
ประกอบการมีเน้ือที่ ................................................ ตารางเมตร ขอย่ืนคําขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  โดยได้แนบหลักฐาน  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ 

        ใบอนุญาต) 
    ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 

 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
        นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

          � ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบการน้ันได้ โดยถูกต้อง 
                 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  



-๒- 
 
        �๖. หนังสือยินยอมให้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 
                ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 

�๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
     และผู้รับมอบอํานาจ   (กรณี เจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

�๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 �๙. อ่ืน (ระบุ).........................................................................................................................................                
 

       ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

********************************************* 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน  จากการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ พบว่า เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท……………......................................................... 
(  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ชําระค่าธรรมเนียม  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก..................... 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………......... 
 

    ( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….  
     ( ……………………..............………….. ) 
    ตําแหน่ง........................................................... 
                 วันที่………..../…………/……..….. 
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย 
 

………………………………………………………………........  ………..............................................................… 
 
( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….   ( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….  
 ( ……………………..............………….. )   ( ……………………..............………….. ) 
ตําแหน่ง...........................................................  ตําแหน่ง........................................................... 
            วันที่………..../…………/……..…..    วันที่………..../…………/……..….. 

****************************************** 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

( ลงช่ือ ) ………………………..………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ( ……………………..............………….. ) 
    ตําแหน่ง........................................................... 
                 วันที่………..../…………/……..….. 



 แบบ  อภ. ๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี........................  

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

อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท......................................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน              

(เทศบัญญัติ/ขอบงัคับสุขาภิบาล/ขอบัญญัติตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี) 

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑)................................................................................................................................................... 

  ๓.๒)................................................................................................................................................... 

  ๓.๓)................................................................................................................................................... 

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

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

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี              เดือน                         พ.ศ.   ๒๕๕๙ 

 

 

 

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

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

     ตําแหนง..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



                          แบบ อภ. ๓ 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       เขียนที่.................................................................. 
      วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ............. 
 ข้าพเจ้า  (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................................... 
   เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ............. ปี  สัญชาติ .................................  เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่...............................................อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่ ...............ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ............................................อําเภอ/เขต .............................................  
จังหวัด .......................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร ................................................. 
         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 ............................ 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่ ..................เลขที่..............ปี....................ประกอบกิจการ ........................................................................... 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.............................................................. ลําดับที่...........  
โดยใช้ช่ือประกอบการว่า.........................................................................................................................

สถานที่ต้ัง .........................หมู่ที่ ................ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..................................... 
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ......................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร .................................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.................................แรงม้า   
(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง  ..............ห้อง หรือจํานวนที่น่ัง..........................ที่น่ัง   
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว.....................ตัว) จํานวนคนงาน ..........................คน 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่ ......................................... ตารางเมตร ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ ............ เดือน .............................................พ.ศ. ................ 
โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ 
        ใบอนุญาต) 
    ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
       นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบการน้ันได้ โดยถูกต้อง 
  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  



-๒- 
 
  ๖. หนังสือยินยอมให้อาคารหรอืสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณผีู้ขอรบัใบอนุญาต 
  ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
  ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
  ผู้มอบอํานาจ  และผู้รับมอบอํานาจ  (กรณ ีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๙. อ่ืน (ระบุ)......................................................................................................................................               

 

       ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

********************************************* 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน  จากการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ พบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท……………......................................................... 
(  )   เห็นสมควรอนุญาตและให้ชําระค่าธรรมเนียม  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก..................... 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………......... 
 

    ( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….  
     ( ……………………..............………….. ) 
    ตําแหน่ง........................................................... 
                 วันที่………..../…………/……..….. 
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย 
 

………………………………………………………………  ………..............................................................… 
 
( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….   ( ลงช่ือ ) ………………………..……………………….  
 ( ……………………..............………….. )   ( ……………………..............………….. ) 
ตําแหน่ง...........................................................  ตําแหน่ง........................................................... 
            วันที่………..../…………/……..…..    วันที่………..../…………/……..….. 

****************************************** 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

( ลงช่ือ ) ………………………..………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ( ……………………..............………….. ) 
    ตําแหน่ง........................................................... 
                 วันที่………..../…………/……..….. 



แบบ อภ. 4 

แบบคําขออ่ืน ๆ 

 
เขียนที่                                                  . 

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

  ตามท่ีข้าพเจ้า..............................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ                 . 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............ถนน                    .ตําบล...................................
อําเภอ................................................จังหวัด                                      .โทรศัพท์......................................
โทรสาร................................................ 

  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย ดังน้ี 
  ด้วย........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
  จึงมีความประสงค์ขอ................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
          (ลงช่ือ).........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                       (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

(ลงชื่อ)...................................................... 
       (........................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 

วันท่ี............../............................/..................... 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

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

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

ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

วันท่ี.............../............................/..................... 
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