
 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 

 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการ 

ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เ พ่ือตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลงิ้วรายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายและนายอําเภอเมืองลพบุรี  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายรักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ

บริหารสวนตําบลงิ้วรายในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชยการอุตสาหกรรม  การเกษตร  หรือ

ใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนสถานที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้  
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ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนที่ชุมชน  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาว  หรือเปนครั้งคราว  หรือตามวันกําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภคที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

สาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ  ๖  ใหกิจการตอไปนี้เปนกิจการอันตรายที่ตองควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก    

 (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และอนุบาลสัตวทุกชนิด   

 (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  ไดแก   

 (๒.๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่ที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือ

ขายในตลาด 

 (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็น  หรือไขสัตว   
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 (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับการอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริก  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  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอื่น 

 (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  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  เกี๋ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

 (๓.๘)  การผลิตบะหมี่  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

 (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจาน้ํานมสัตว 

 (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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 (๓.๑๑)  การผลิตไอครีม 

 (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

 (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู   

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  อาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

 (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหองเย็น 

 (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  เครื่องสําอางตาง ๆ  รวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ   

(๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

 (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
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 (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน 

 (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

 (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

 (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

 (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

 (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาช  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ 

อื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือการลางแร 

(๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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 (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

 (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๗.๘)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุรูป 

 (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด   
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 (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา   อบไอน้ํา   อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่ใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือ

ส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
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 (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ  ไดแก 

 (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   

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของ  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)  การผลิตภัณฑใยแกว  หรือผลิตจากใยแกว 
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 (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

(๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

 (๑๒.๑)  การผลิต  การสะสม  บรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

 (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุอื่นที่ใกลเคียง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว   

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงตีพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปลสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือปะมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโยใชเครื่องจักร 

 (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ท่ีตั้งอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี   

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย   

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  

น้ําไหลไดสะดวก 

(๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นที่ดวยวัตถุถาวร  

เพื่อปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังไว  หรือเห็นวาควรมีบอพัก  น้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ินไอ  เสียง  

ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตรุําคาญแกผูอื่นอยูขางเคยีงขอกาํหนด

ดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๖)  ตองใหแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอยูอาศัยของ

สัตวนําโรค 

(๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น 

(๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

(๙)  โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุขที่นั้นตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ

จํานวนเพียงพอกับจํานวนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น  และตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัด

อุจจาระดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

(๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

(๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๓)  ตองประกอบการคาภายในเขตพ้ืนที่ไดรับอนุญาต 

(๑๔)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธของแมลงวันหรือยุง  และตองเก็บส่ิงของท่ีเปน

อาหารใหมิดชิด  อยาใหหนูเขากินได 

(๑๕)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอถาเศษวัตถุ

แหงการคานั้น  จักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากละอองแมลงวันและสัตวอื่น ๆ   

(๑๖)  ถาเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร   

จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๑๗)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ

เครื่องใชตลอดจนกิจการที่กระทําไดในเวลาอันพอสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคไดทราบแลว 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาหาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๓)  ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

(๒)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร   

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ   

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน 

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแก

คนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 
 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือมลพิษ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ออกขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามบุคคลใด

ประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖   

ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับ

เอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(๔)  สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมูบานท่ีมีมติใหประกอบกิจการได   

(๕)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๖)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีเหตุอันจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุผลจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาหนาที่ทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายเทานั้น 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุสามสิบวัน  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ัง 

ไมตอใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๕  ผูใดไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบส่ีของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลงิ้วราย   

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรบัใบอนญุาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคาํส่ังแลวตัง้แตเวลาที่คําส่ังไปถงึ  

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี   

ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ  ๓๔  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลาวัน  ดีเอม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

๑ 

 

กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

๑.๑  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

๑.๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก 

(๑)  จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๒๑ - ๑๐๐  ตัว 

(๓)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๒  การเลี้ยงสัตวปก 

(๑)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๑,๐๐๐  ตัว 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๓  การเลี้ยงสัตวน้ํา 

(๑)  จํานวนไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตวั 

(๓)  จํานวนตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๔  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน 

(๑)  จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๑,๐๐๐  ตัว 

(๓)  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

      ๑.๑.๕  การเลี้ยงแมงหรือแมลง 

 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

 ๑.๒  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  

ท้ังนี้ จะมีการเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒ 

 

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

๒.๑  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

      ๒.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

      ๒.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๘๐๐ 

๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๘๐๐ 

๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็น  หรือไขสัตว   ๘๐๐ 

๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  
เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ

กรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 

 

๘๐๐ 



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
 ๒.๖  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

       ๒.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

       ๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักร 

        (๑) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

        (๒) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 

 

๕๐๐ 

 

๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 ๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  ๒.๗.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  ๒.๗.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเก่ียวกับการอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 

 ๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  

 

๕๐๐ 

 ๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

 

๕๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน   

  ๓.๓.๑  การผลิต  การหมัก   

  ๓.๓.๒  การสะสม 

 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

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

หรือวิธีอ่ืนใด 

 

 

๓๐๐ 

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๓๐๐ 

 ๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

๕๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

  ๓.๗.๑  เสนหม่ี 

  ๓.๗.๒  ขนมจีน 

  ๓.๗.๓  เสนกวยเตี๋ยว 

  ๓.๗.๔  เตาฮวย  เตาหู   

  ๓.๗.๕  วุนเสน 

  ๓.๗.๖  เก้ียมอ๋ี 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๓.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐ 

 ๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือภัณฑจากน้ํานมสัตว 

       ๓.๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

       ๓.๙.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

       ๓.๙.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

         ๓.๑๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

         ๓.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๓๐๐ 

๘๐๐ 

 ๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม ๘๐๐ 

 ๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  ๓.๑๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

  ๓.๑๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

  ๓.๑๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 ๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครือ่งดื่มชนิดผงอ่ืน 

  ๓.๑๓.๑  การผลิต   

  ๓.๑๓.๒  การแบงบรรจุ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๒,๐๐๐ 

 ๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง ๘๐๐ 

 ๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  

น้ํามันพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะ
อ่ืนใด 

 

๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 

 

๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม ๓๐๐ 

 ๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๓๐๐ 

 ๓.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหองเย็น ๕๐๐ 

 ๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๘๐๐ 

 ๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๒,๕๐๐ 

 

 



๔ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป  (บาท) 

๔ กิจการเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 

 

 ๔.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
๔.๑.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๔.๑.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น   
เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   

 
๑,๐๐๐ 

 ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๘๐๐ 

 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 

 ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ  

๕๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

๕.๑  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐ 

๕.๒  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐ 

๕.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือ

แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๕๐๐ 

๕.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดก็ตาม 

       ๕.๔.๑  ใชเครื่องสีขาวท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๒๕  แรงมา 

       ๕.๔.๒  ใชเครื่องสีขาวท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๒๕  แรงมาข้ึนไป   

   

๕๐๐   

๑,๐๐๐ 

 ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

      ๕.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

      ๕.๕.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๕.๖  การขัด  กะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   ๕๐๐ 

 ๕.๗  การผลิต  การสะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   

       ๕.๗.๑  การผลิต   

       ๕.๗.๒  การสะสม 

 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๕๐๐ 

 ๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

 ๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรอืเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

       ๖.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

       ๖.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



๕ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๖.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจกรมท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๓,๐๐๐ 

 ๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๕  การขัดโลหะ  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวน

กิจการทีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

      ๖.๕.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

      ๖.๕.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 

 

๘๐๐ 

๑,๒๐๐ 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๑,๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล    

๗.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปุผุ  พนส ี หรือพนสารกันสนิม  ยานยนต 

       ๗.๑.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

      ๗.๑.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

       ๗.๒.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

       ๗.๒.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๗.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ระบบ

ไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   

 

๑,๐๐๐ 

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง

ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 

 

๕๐๐ 

 ๗.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

       ๗.๕.๑  การผลิต 

       ๗.๕.๒  การซอม  การอัด 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 ๗.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

       ๗.๖.๑  จักรยาน  จักรยานยนต   

       ๗.๖.๒  รถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๗.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐ 

๗.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ 

๗.๙  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

 

๕๐๐ 



๖ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 
๘ กิจการเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  
 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๕๐๐ 
 ๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 ๘.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
      ๘.๓.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
      ๘.๓.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม ๘๐๐ 
 ๘.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๘๐๐ 
 ๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวย

กระดาษ   
      ๘.๖.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
      ๘.๖.๒  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  ๕๐๐ 
 ๘.๘  การเผาถาน  หรือสะสมถาน ๕๐๐ 

๙ กิจการเก่ียวกับการบริการ  
๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๑,๐๐๐ 

๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   ๕,๐๐๐ 
๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนกาใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

 
 

๕๐๐ 
 ๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 
       ๙.๔.๑  มีจํานวนหองพักไมเกิน  ๑๐๐  หอง   
      ๙.๔.๒  มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๑๐๑  หองข้ึนไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
      ๙.๕.๑  มีจํานวนหองพักไมเกิน  ๕๐  หอง 
      ๙.๕.๒  มีหองพักตั้งแต  ๕๐ - ๑๐๐  หอง 
      ๙.๕.๓  มีหองพักตั้งแต  ๑๐๑  หองข้ึนไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ 



๗ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป  

(บาท) 

 ๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑ 

 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

        ๙.๑๐.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 

        ๙.๑๐.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

         ๙.๑๐.๓   พ้ืนท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

        ๙.๑๐.๔  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาเวชกรรม 

 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

         ๙.๑๒.๑  กิจการสวนสนุก   

         ๙.๑๒.๒  กิจการตูเกม   

                    (๑)  มีตูเกมจํานวนไมเกิน  ๕  ตู   

                    (๒)  มีตูเกมจํานวนตั้งแต  ๖ - ๑๐  ตู   

                    (๓)  มีตูเกมจํานวนเกินกวา  ๑๐  ตู 

 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๕๐๐ 

 ๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๓๐๐ 

๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐ 

๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

 

๕๐๐ 

๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐ 

๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ 

๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๑,๐๐๐ 

๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รบัเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

 

๕๐๐ 

๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ  

 ๑๐.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   ๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๘๐๐ 

 ๑๐.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 



๘ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอ

ป  (บาท) 

 ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
        ๑๐.๔.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
        ๑๐.๔.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน   
๑๐๐  แรงมา 
        ๑๐.๔.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา  ๑๐๐  แรงมา 

 
๕๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร   
        ๑๐.๕.๑  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕ - ๑๐  เครื่อง   
        ๑๐.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๑ - ๕๐  เครื่อง   
        ๑๐.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  เครื่อง   
        ๑๐.๕.๔  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐๑  เครื่อง   

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๖  การพิมพผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
         ๑๐.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร   
         ๑๐.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
         ๑๐.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๐.๗  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
         ๑๐.๘.๑  โดยไมใชเครื่องจักร   
         ๑๐.๘.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง  

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
         ๑๑.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 
         ๑๑.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๑.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง   
         ๑๑.๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 
         ๑๑.๒.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๑.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน  ๑๑.๒ 
       ๑๑.๔.๑  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม   
       ๑๑.๔.๒  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัสดุคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

ตาง ๆ  
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๘  การผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ 

 



๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอ

ป  (บาท) 
 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๒  การลาง  การขัดดวยพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุ
อ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๔ 

 
๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

 ๑๒.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัว
ทําละลาย 

๒,๕๐๐ 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
         ๑๒.๒.๑  การผลิต  การบรรจุ   
         ๑๒.๒.๒  การสะสม 
                     (๑) สถานท่ีสะสมกาซมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
                     (๒) สถานท่ีสะสมกาซท่ีมีพ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
                     (๓) ปมกาซ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๓  การผลิต  สะสม  บรรจุ  กลั่น  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 
         ๑๒.๓.๑  การผลิต  การกลั่น   
         ๑๒.๓.๒  การสะสม  การขนสง   
                     (๑)  เกินกวา  ๑๐๐  แตไมกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
                     (๒)  เกินกวา  ๑,๐๐๑  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร 
                     (๓)  เกินกวา  ๕,๐๐๐  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
                     (๔)  เกินกวา  ๑๐,๐๐๑  ลิตรข้ึนไป 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 ๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  ถานโคก   
         ๑๒.๔.๑  เพ่ือการขาย   
                     (๑) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
                     (๒) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
         ๑๒.๔.๒  เพ่ือขายปลีก   
                     (๑) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
                     (๒) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๘  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
         ๑๒.๙.๑  การผลิต   
         ๑๒.๙.๒  การลางฟลมรูปถาย 
         ๑๒.๙.๓  การลางฟลมภาพยนตร 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 



๑๐ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอ

ป  (บาท) 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 

 ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

 

๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

           ๑๒.๑๖.๑  การผลิต  การบรรจุ 

           ๑๒.๑๖.๒  การสะสม  การขนสง  เพ่ือขายสง 

           ๑๒.๑๖.๓  การสะสม  การขนสง  เพ่ือขายปลีก 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   

 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

         ๑๓.๑.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

         ๑๓.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

         ๑๓.๒.๑  เนื้อท่ีสถานท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 

         ๑๓.๒.๒  เนื้อท่ีสถานท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๕๐  ตารางเมตร 

 

 

๓๐๐ 

๘๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 

 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๓๐๐ 

 ๑๓.๕  การสะสมวัสดุหรือสิ่งของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๘๐๐ 

 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๘๐๐ 

 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ 

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

 

๘๐๐ 

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 ๑๓.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพาน  หรือแพปลา ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 

 



 แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

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

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

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

�  เปนบุคคลธรรมดา     อาย.ุ..................................................ป     สัญชาต.ิ.............................................................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี       �    ����  ����� �� �  อยูบานเลขท่ี.....................................................  

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

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

  �   เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................  

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

โทรสาร.................................................................................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังน้ี  

๑. ช่ือสถานประกอบการ..............................................................ประกอบกิจการ.....................................................  

ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................................................ลําดับท่ี.....................  

กําลังเครื่องจักรโดยรวม.................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง...............หองหรือ  

จํานวนท่ีน่ัง.............ท่ีน่ัง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว..........ตัว) จํานวนคนงาน..................คน  

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

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

โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมเีน้ือท่ี...................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 

(รวมท้ังอาคาร ประกอบการ) มีเน้ือท่ี............ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................................ 

อาคารประกอบการเปนของ.............................................................  อาคารประกอบการ  �  มีอยูเดมิ  �  กอสรางใหม  

ลักษณะของอาคารประกอบการ....................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสรมิเหล็ก ฯลฯ) ไดรับ  

ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท........................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.......................................  

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี   � ไมม ี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตตดิตอ   ดานเหนือ..............................................................................................  

ดานใต................................................................................................... 

ดานตะวันออก.......................................................................................  

ดานตะวันตก........................................................................................ 



- ๒ -  

 

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ช่ัวโมง..................กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห.................................................................  

๔.   จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
๔.๑ เจาหนาท่ีบรหิารและวิชาการ.....................................คน  
๔.๒  คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน  
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  

๕. การผลติ  
   ๕.๑   ช่ือ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

วัตถุดิบ    ปริมาณการใช (ตอป)  แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย)  
๕.๑.๑ .........................................  ..................................................  ............................................................  
๕.๑.๒ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๓ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๔ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๕ ......................................... . ................................................. ............................................................  

            ๕.๒  ช่ือผลิตภณัฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย  
ผลิตภณัฑ                  ปริมาณการผลิต (ตอป)             การจําหนาย (ระบุสถานท่ีจําหนาย)  

๕.๒.๑ .........................................   .................................................. ............................................................  
๕.๒.๒ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๒.๓ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๒.๔ ......................................... . ................................................. ............................................................  
๕.๒.๕ .........................................  .................................................. ............................................................  

       ๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุช่ือและปรมิาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี)  
วัตถุผลพลอยได                  ปริมาณวัตถุผลพลอยได             จําหนายได/จําหนายไมได  

๕.๓.๑ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๓.๒ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๓.๓ .........................................  .................................................. ............................................................  

     ๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๕.๓.๑ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  
๕.๓.๒ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  
๕.๓.๓ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  

๖. การควบคุมมลพิษ  
       ๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและปรมิาณ ) 
 (ถามี)  

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

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

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

  ๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคณุภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/ 
สิ่งปฏิกูล)  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 



- ๓ -  

 

๗. มาตรการปองกันอันตรายสาํหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันใหแสดงทุกช้ัน) รวมท้ังท่ีพักของ  

ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลติของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

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

 

๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

 



- ๔ -  

 

๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  

� ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

� ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

� ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

� ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

             (กรณผีูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

� ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตองตาม  

             กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

� ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิ  

             ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  

� ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ  

            ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

� ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

� ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................................  

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

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................................ผูขอรับใบอนุญาต  

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



 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี.................. เลขท่ี........................                                 องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  ชื่อ .......................................................  อายุ ........... ป  

สัญชาติ .... ......... เลขท่ีประจําตัวประชาชน .............................................. อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี .................   
หมูท่ี........ ตรอก/ซอย................. ถนน......................... ตําบล/แขวง......................….อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ........................................... โทรศัพท ..............…………….…. 

๑. ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท ............…………..….…….………………..………… … 
สถานประกอบการชื่อ......................................................  ท่ีประกอบการ ...................................... ตารางเมตร 
จํานวน ..................... หอง 

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

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ.........................................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี............... เลขท่ี............... 

ลงวันท่ี...........เดือน .........................................พ.ศ.……….. 
๔. ผูท่ีไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  
       ๔.๒ ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่ง 
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  

ออกให ณ วันท่ี........เดือน...................... พ.ศ. ........... หมดอายุวันท่ี.........เดือน..................... พ.ศ.......... 

 

(ลงชื่อ)………………..…..….…………….. 

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ตอใบอนุญาตคร้ังที่ ๑ 

วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เลมที่........ 
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 

 (ลงชื่อ)                    
      (                             ) 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 
     ........../.........../........... 

ตอใบอนุญาตคร้ังที่ ๒ 

วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เลมที่........ 
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 

 (ลงชื่อ)                    
      (                             ) 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 
     ........../.........../........... 

 

ตอใบอนุญาตคร้ังที่ ๓ 

วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เลมที่........ 
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 

(ลงชื่อ)                    
      (                             ) 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 
     ........../.........../........... 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับอนุญาต 

 

แบบ อภ.๒ 
 

รูปผูขออนุญาต 

ติดรูป ๑ น้ิว 



 แบบ อภ. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................  

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

โทรสาร........................................ โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี..........เลขท่ี............ป.........

ประกอบกิจการ.......................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................................  

ลําดับท่ี.....................โดยใชช่ือสถานปะรกอบการวา.........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................  

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

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

.............แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง..........หอง หรือจํานวนท่ีน่ัง............ท่ีน่ัง กรณีท่ีเปน  

กิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว..............ตัว) จํานวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี............ตารางเมตร  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายลุงในวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............ 

โดยไดแนบใบอนุญาตเดมิพรอมกับหลักฐาน ดังตอไปน้ี  

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

  ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

          (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

  ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตอง 

          ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

 ๖.  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสญัญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูขอรบัใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

          ท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 



- ๒ -  

 

 ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ  

         มอบอํานาจ (กรณเีจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

 ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

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

          

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

  

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

(ลงช่ือ) .............................................................ผูขอตออายใุบอนุญาต  

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



 แบบ อภ. ๔  

 

คําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเคร่ืองจักร ของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

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

 

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

 

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

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

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี    �     ����    �����   ��   � อยูบานเลขท่ี.............................................  

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

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

� เปนนิตบุิคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................  

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

โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญตัิน้ีแลว ดังมีรายละเอียด ตอไปน้ี  

๑. ใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี.................ป...................ออกใหเมื่อวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ..............  

๒. ช่ือสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ..................................................................  

ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.........................................................................................ลําดับท่ี............................  

กําลังเครื่องจักรโดยรวม..................แรงมา (กรณท่ีีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง...............................หอง  

หรือจํานวนท่ีน่ัง..................................ท่ีน่ัง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตว ใหระบุจํานวนตวั..............................ตัว)  

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

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

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

โทรสาร...................................อาคารประกอบการมเีน้ือท่ี..........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคาร  

ประกอบการ) มีเน้ือท่ี.....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ................................................................  

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

ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรบั  

ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ...............................................  

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ � มี � ไมม ี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตตดิตอ  ดานเหนือ............................................................................................................................  

ดานใต................................................................................................................................  

ดานตะวันออก....................................................................................................................  

ดานตะวันตก...................................................................................................................... 
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๔.   ทํางานปกติตั้งแตเวลา............................น. ถึงเวลา......................น. รวมวันละ.....................ช่ัวโมง.....................กะ  

วันหยุดงานประจําสัปดาห...........................................................................  

๕.   ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเครื่องจักรของ  

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี  

๕.๑ เพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  

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

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

๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเครื่องจักร/หอง/ท่ีน่ัง/ตัว)  

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

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

๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติ  

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

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

๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ  

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

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

๖. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  

   � ๖.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

    � ๖.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

   � ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

    � ๖.๔ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

    � ๖.๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน  

     นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

    � ๖.๖ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตอง  

             ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

    � ๖.๗ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรบัใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิ  

             ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  

    � ๖.๘ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ  

             อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

     � ๖.๙ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

     �  ๖.๑๐ อ่ืน ๆ 

(ระบุ)....................................................................................................................................................... 

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูยื่นคําขอ 

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



 แบบ อภ. ๕  

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

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

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

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

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

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

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................................  

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

โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี...........เลขท่ี.........ป...........  

ประกอบกิจการ......................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...................................................  

ลําดับท่ี...............โดยใชช่ือสถานปะรกอบการวา.................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................  

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

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

................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจาํนวนหอง............หอง หรือจํานวนท่ีน่ัง..............ท่ีน่ัง กรณีท่ีเปน  

กิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว..........ตัว) จํานวนคนงาน............คน อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี............ตารางเมตร  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน เน่ืองจากใบอนุญาตของขาพเจา  

ดังกลาวขางตน  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคญั โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

 ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

         (กรณผีูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

 ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตองตามกฎหมาย  

        วาดวยการควบคุมอาคาร  

 ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสญัญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูขอรับใบแทนใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิใน  

         อาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

 ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ             

อํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
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 ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 ๙. กรณีใบอนุญาตชํารดุในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดมิท่ีชํารุดน้ันมาแสดง  

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

(ลงช่ือ).............................................ผูรับใบแทนใบอนุญาต  

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



 แบบ อภ. ๖  

คําขอโอนการดําเนินกิจการ  

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

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

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

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

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

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................................  

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

โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

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

ช่ือสถานประกอบการ............................................................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี....................ป......................ตั้งอยู ณ  

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

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

ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................................................................  

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

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

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................................  

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

โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

และมหีลักฐานประการขอโอน ดังน้ี  

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน  

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

 ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

         (กรณผีูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล)  

 ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตองตามกฎหมาย  

         วาดวยการควบคุมอาคาร  

 ๖. หนังสือยินยอมใหผูรับโอนใชอาคารหรือสญัญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรับโอนไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ี  

         ใชเปนสถานประกอบการ)  

 ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ  

         อํานาจ (กรณผีูโอนหรือผูรบัโอนไมสามารถมายื่นคาํขอดวยตนเอง)  

 ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 

(ลงช่ือ).............................................ผูโอนกิจการ 

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

 

(ลงช่ือ).............................................ผูรับโอนการดาํเนินการ  

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



 แบบ อภ. ๗  

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  

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

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

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

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

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

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................................  

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

โทรสาร............................................ โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

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

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

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

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

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

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

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี........เลขท่ี........ป........... 

ประกอบกิจการ...............................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................  

ลําดับท่ี...............โดยใชช่ือสถานปะรกอบการวา...........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี......................  

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

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

ขอแจงเลิกการดาํเนินกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ิน เน่ืองจาก.......................................................................................  

...............................................................................................................................................................และไดเลิก/จะเลิกการ  

ดําเนินกิจการเมื่อวันท่ี................เดือน............................พ.ศ...................พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

 ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี............เลขท่ี..............ป...................  

 ๒. ใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ีหรือเครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ เลมท่ี...................เลขท่ี.....................ป....................(ถามี)  

 ๓. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  เลมท่ี........เลขท่ี...........ป...........(ถามี)  

 ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต  

 ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจ (กรณผีูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได)  

 ๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี)  

ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ กอนเลิกการประกอบกิจการ และขอความท่ีระบุ 

ไวในแบบคําขอน้ี เปนความจริงทุกประการ  

(ลงช่ือ)....................................................ผูยื่นคําขอ 

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