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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมองค์การ 
บริหารส่วนตําบลเมืองเก่าโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่าและนายอําเภอ
พนมสารคาม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดัง  ต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่าตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็น  
อันตรายแก่สุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ที่ได้ออกก่อน
วันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาต 

ข้อ ๕ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๖ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก  
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสาธารณชน   

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๗ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ  

บริหารส่วนตําบลเมืองเก่า 
  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
   (๑.๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
   (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ ยงรวบรวมสัตว์หรือธุ รกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการ  ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
   (๒.๑) การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารเร่ขายหรือ 

ขายในตลาด   
   (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์   
   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
   (๒.๔) การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว์   
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   (๒.๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  
กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่ 
เพื่อเป็นอาหาร   

   (๒.๖) การผลติ  โม่  ป่ัน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์   

   (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหารเคร่ืองดื่มน้ําดื่มยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย   

การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
   (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้า

เจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  

ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  
น้ําบูดูไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน    

   (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผล
ไม้  หรือพืชอย่างอื่น   

   (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   
   (๓.๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 
     (๓.๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ   
   (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์

เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม   
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   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม   
   (๓.๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   
   (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ 
     (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
     (๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ   
   (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
     (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   
   (๓.๑๘) การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   
   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

   (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   
   (๓.๒๑) การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ   
   (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   
   (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด   
   (๔.๑) การผลิตโม่บดผสมหรือบรรจุยา 
     (๔.๒) การผลิตบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้งสบู่ 

ที่ใช้กับร่างกาย    
   (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   
   (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
     (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
     (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
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   (๕.๒) การล้างอบรมหรือสะสมยางดิบ   
   (๕.๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลังแป้งสาคูแป้ง  จากพืช  หรือแป้งอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
     (๕.๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   
   (๕.๕) การผลิตยาสูบ   
   (๕.๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 
     (๕.๗) การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช   
   (๕.๙) การตากสะสมขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   
   (๖.๑) การผลิตภาชนะเคร่ืองประดับ  เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   

ด้วยโลหะหรือแร่   
   (๖.๒) การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑)   
   (๖.๓) การกลึงเจาะเชื่อมตีตัดประสานรีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ 

หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
   (๖.๔) การเคลือบชบุโลหะด้วยตะก่ัวสังกะสีดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   
   (๖.๕)  การขัดล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 
   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่สะสมแยกคัดเลือกหรือล้างแร่ 
  (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
   (๗.๑) การต่อประกอบเคาะปะผุพ่นสี  หรือพน่สารกันสนิมยานยนต์   
   (๗.๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
   (๗.๓) การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
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     (๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
ดังกล่าวด้วย   

   (๗.๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
     (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี   
   (๗.๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
   (๗.๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   
   (๗.๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน

ประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
     (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ   
   (๘.๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๘.๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
     (๘.๔) การอบไม้   
   (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
     (๘.๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ   
   (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
   (๘.๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
   (๙ .๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว ้นแต ่เป ็นการให ้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด 
     (๙.๓) การประกอบกิจการ  นวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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     (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๕) การประกอบ  กิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้
บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่าห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
   (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอ

เกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
   (๙.๙) การประกอบกิจการสระวา่ยน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเว้นแต่ 

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   
     (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   
   (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู ่ ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
     (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   
   (๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   
   (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
     (๙.๑๗) การประกอบกิจการ  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม   
   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 
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    (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
   (๑๐.๑) การป่ันด้ายกรอด้ายทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรหรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
   (๑๐.๒) การสะสมปอป่านฝ้ายนุ่น  หรือใยสังเคราะห์   
   (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายนุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๑๐.๔) การทอเสื่อกระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๑๐.๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ 
     (๑๐.๗) การซักอบรีดหรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
     (๑๐.๘) การย้อมฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
   (๑๑.๒) การระเบิดโม่บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   
   (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๑.๔) การสะสมผสมซีเมนต์หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   
   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๑.๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูน  ปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   
   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๑.๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   
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   (๑๒.๑) การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่างสารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย   
   (๑๒.๒) การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   
   (๑๒.๓) การผลิตสะสมกลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
   (๑๒.๔) การผลิตสะสมหรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก   
   (๑๒.๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   
   (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก 

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๒.๗) การโม่สะสม  หรือบดชัน   
   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   
   (๑๒.๙) การผลิตล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
   (๑๒.๑๐) การเคลือบชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
     (๑๒.๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง   
   (๑๒.๑๔) การผลิตสะสม  บรรจุ  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วน

ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง   
   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖) การผลิตสะสมบรรจุขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗) การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว 
  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   
   (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   
   (๑๓.๒) การผลิตซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร   
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   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
   (๑๓.๗) การล้างขวดภาชนะ  หรือบรรจุ ภัณฑ์ที่ ใช ้แล้วเพื่อนําไปใช้ ใหม่   

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   
   (๑๓.๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
   (๑๓.๙) การประกอบกิจการทา่เทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   
   (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร   
   (๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโชค   
   (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
     (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย  
อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ 

ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง   
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  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

  (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน   

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น  และเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ  

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น  
อยู่เสมอ   

  (๒)  ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย 
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
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ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  และเคร่ืองดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงาน  ที่ทางราชการกําหนด  
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  หรือ
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต  
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามท่ีต้องการมีการควบคุมตามข้อ  ๗  ในลักษณะ 

ที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่ากําหนด   
ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
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    (๑) ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุม 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ให้ย่ืนคําขอรับในอนุญาตแบบ  อภ. ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่ากําหนด 

  (๒) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  แล้ว  และการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือน 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  อภ. ๒ 

  (๓) การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ.๓  
ก่อนใบอนุญาตส้ินสุดเม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป   

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ใหถ้ือว่าสละสิทธิ์    

ข้อ ๒๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่าเท่านั้น 



หน้า   ๑๗๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ดว้ย 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป   

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  
และค่าปรับจนครบจํานวน    

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเก่า 

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่  
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ  
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



หน้า   ๑๗๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต   

  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก   

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ือง 
ที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๓๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ  
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันเปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  



หน้า   ๑๘๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่าเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พเยาว์  ใหม่โสภา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ บาท 
๑. ๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง  

๑.๑ การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  
 ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ  
   (๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า ๕ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว ๒๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า๒๐ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว ๔๐๐ 
   (๓) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า๔๐ตัวข้ึนไป ๖๐๐ 
 ข. การเลี้ยงสุกร  
   (๑) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว ๑๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๒๐ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว ๓๐๐ 
   (๓) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๔๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตัว ๕๐๐ 
   (๔) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ตัว ๒,๐๐๐ 
   (๕) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ตัว ๓,๐๐๐ 
   (๖) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ตัว ๕,๐๐๐ 
   (๗) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ตัวข้ึนไป ๗,๐๐๐ 
 ค. การเลี้ยงแกะแพะ  
   (๑) การเลี้ยงแกะแพะ เกินกว่า ๖ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว ๑๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงแกะแพะ เกินกว่า ๒๐ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว ๑๕๐ 
   (๓) การเลี้ยงแกะแพะ เกินกว่า ๔๐ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก  
 ก. การเลี้ยงห่านเป็ดไก่  
   (๑) การเลี้ยงห่าน, เป็ดไก่ เกินกว่า ๑๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ตัว ๑,๐๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงห่าน, เป็ดไก่ เกินกว่า ๑,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ตัว ๓,๐๐๐ 
   (๓) การเลี้ยงห่าน, เป็ดไก่ เกินกว่า ๕,๐๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ตัว ๕,๐๐๐ 
   (๔) การเลี้ยงห่าน, เป็ดไก่ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ตัวข้ึนไป ๗,๐๐๐ 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์น้ํา  
 ก. การเลี้ยงปลากุ้ง  
   (๑) การเลี้ยงปลากุ้งขนาดพื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๑๐๐ตารางเมตร  

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตารางเมตร 
๑๐๐  

   (๒) การเลี้ยงปลากุ้งขนาดพื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๕๐๐ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ตารางเมตร 

๒๐๐  

   (๓) การเลี้ยงปลากุ้งขนาดพื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๕,๐๐๐ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  
 ก. การเลี้ยงตะพาบนํ้า  
   (๑) การเลี้ยงตะพาบนํ้า ขนาดพ้ืนท่ีบ่อเกินกว่า ๒๕ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตารางเมตร 
๒๐๐  

   (๒) การเลี้ยงตะพาบนํ้า ขนาดพ้ืนท่ีบ่อเกินกว่า ๑๐๐ตารางเมตร  
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตารางเมตร 

๔๐๐  

   (๓) การเลี้ยงตะพาบนํ้า ขนาดพ้ืนท่ีบ่อเกินกว่า ๕๐๐ตารางเมตรข้ึนไป ๖๐๐ 
 ข. การเลี้ยงจระเข้  



                                                           - ๒ - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 
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   (๑) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๒๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ตัว ๕๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ตัว ๑,๐๐๐ 

   (๓) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๕๐๐ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ตัว ๒,๐๐๐ 
   (๔) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า ๑,๐๐๐ตัวข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
 ค. การเลี้ยงนาก  
   (๑) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๒ตัว แต่ไม่เกิน ๔ตัว ๔๐๐ 

   (๒) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๔ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ตัว ๘๐๐ 
   (๓) การเลี้ยงนาก เกินกว่า ๑๐ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
   (๑) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า ๖ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ตัว ๒๐๐ 
   (๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า ๒๐ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ตัว ๔๐๐ 
   (๓) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า ๔๐ตัวข้ึนไป ๖๐๐ 

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  
 เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้นท้ังนี้ไม่ว่าจะมี  
 การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม ๑,๐๐๐ 
   

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายในตลาด  

 ๒.๑.๑ การฆ่าห่านเป็ด ไก่  
 ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์ ๕๐๐ 
 ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์ ๒๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป ๒๐๐ 
๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๕๐๐ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  

 กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือ  
 กรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใช่เป็นอาหาร ๕๐๐ 

๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ  
 ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ  
 อาหารสัตว์ ๗๐๐ 

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๕๐๐ 
   

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม  
 ยกเว้น ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต  
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

๓.๑ การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยวซีอ๊ิว  
 น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  
 ๓.๑.๑การผลิตน้ําพริกแกง ๕๐๐ 
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 ๓.๑.๒การผลิตน้าํพริกเผา ๕๐๐ 
 ๓.๑.๓การผลิตเต้าเจี้ยว ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑.๔การผลิตซีอ๊ิว ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑.๕การผลิตน้าํจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  
 ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หมํ่า ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา  

 หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
 ๓.๒.๑การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม ๕๐๐ 
 ๓.๒.๒การผลิตแหนม หมํ่า ไส้กรอก ๕๐๐ 
 ๓.๒.๓ การผลิตกะปิ ๕๐๐ 
 ๓.๒.๔การผลิตน้าํปลา ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒.๕การผลิตหอยดอง ๕๐๐ 

 ๓.๒.๖การผลิตน้ําเคย ๕๐๐ 
 ๓.๒.๗การผลิตน้าํบูด ๕๐๐ 
 ๓.๒.๘การผลิตไตปลา ๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิมจากผัก ผลไม้  
 หรือพืชอย่างอ่ืน ๕๐๐ 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด  
 นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด ๕๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น ๑,๐๐๐ 
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  

 วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตีพาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
 ท่ีคล้ายคลึงกัน  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๘ การผลิต ขนมปังสดขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย  
 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม ๑,๐๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๑,๐๐๐ 
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
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 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ ๕๐๐ 
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  

 น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา ๒,๐๐๐ 
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ 

๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง ๑,๐๐๐ 
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม้  

 ผัก เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร ๒,๐๐๐ 
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๓๐๐ 
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ๕๐๐ 
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

   
๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง  
 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด  

๔.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา ๑,๐๐๐ 
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง  

 รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย ๑,๐๐๐ 
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ ๑,๐๐๐ 

   
๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐ 
๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐ 
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาค ูแป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 

 ในทํานองเดียวกัน  
๕.๔ การสีข้าวนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
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 ๕.๔.๑ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๑๕แรงม้า ๕๐๐ 
 ๕.๔.๒ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๑๕แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๕.๔.๓ใช้เคร่ืองจักรเกิน ๔๐แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๒,๐๐๐ 
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ 
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย  

 ๕.๗.๑การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ 
 ๕.๗.๒การผลิตปุ๋ย ๑,๐๐๐ 

๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช ๑,๐๐๐ 
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๗๐๐ 

   
๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่  
๖.๑ การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ  

 ด้วยโลหะหรือแร่  
 ๖.๑.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 

 ๖.๑.๒โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 ๖.๑.๓โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๖.๑.๔โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๖.๒ การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ  
 ใบอนุญาตใน ๖๑  
 ๖.๒.๑การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด ๑,๐๐๐ 
 ๖.๒.๒การถลุง ๒,๐๐๐ 

๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  
 หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖๑  
 ๖.๓.๑การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๕แรงม้า ๕๐๐ 
 ๖.๓.๒การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๕แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๖.๓.๓การตี โดยใช้แรงคน ๓๐๐ 
 ๖.๓.๔การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า ๕๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล ๑,๐๐๐ 
 หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖๑  

๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ ๑,๐๐๐ 
 ใบอนุญาตใน ๖.๑  

๖.๖ การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  
 (๑) การทําเหมืองแร ่ ๕,๐๐๐ 
 (๒) การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๒,๐๐๐ 
   

๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
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 ๗.๑.๑การต่อ การประกอบยานยนต์ ๓,๐๐๐ 
 ๗.๑.๒การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐ 

๗.๒ การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ๒,๐๐๐ 
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า  

 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  
 เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล  
 ๗.๓.๑การซ่อมรถยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ๒,๐๐๐ 
 ๗.๓.๒การซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕๐๐ 
 ๗.๓.๓การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ๒,๐๐๐ 
 ของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล  

๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้  
 บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง  
 ยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย  
 ๗.๔.๑รถยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ๓,๐๐๐ 
 ๗.๔.๒รถจักรยานยนต์ ๑,๐๐๐ 

๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๐๐๐ 
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร์ ๑,๐๐๐ 
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ ๕๐๐ 
๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ ๑,๐๐๐ 
๗.๙ การสะสม การซ่อมเครื่องกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ๑,๐๐๐ 

 ของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า  
   

๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ  
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร  

 ๘.๒.๑โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 ๘.๒.๒โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า  
 ๘.๒.๓โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้  
 หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย  
 ๘.๓.๑โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 ๘.๓.๒โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า  
 ๘.๓.๓โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม้ ๑๐๐๐ 
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๑๐๐๐ 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
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 ๘.๖.๑สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 ๘.๖.๒สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๘.๖.๓สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕แรงม้าข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  
 ๘.๗.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ๘.๗.๒โดยใช้เคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ 

๘.๘ การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
 ๘.๘.๑การเผาถ่าน ๕๐๐ 
 ๘.๘.๒การสะสมถ่าน ไม่เกิน ๒๐กระสอบ ๑๐๐ 
 ๘.๘.๓การสะสมถ่านเกินกว่า ๒๐กระสอบ ไม่เกิน ๔๐กระสอบ ๒๐๐ 
 ๘.๘.๔การสะสมถ่านเกินกว่า ๔๐กระสอบข้ึนไป ๕๐๐ 

  
๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ๕,๐๐๐ 
 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๔,๐๐๐ 
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ี ๒,๐๐๐ 

 ได้รับอนุญาต ๙.๑หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น ๕,๐๐๐ 

 การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑หรือในสถานพยาบาล  
 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ  
 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
 ๙.๕.๑ไม่เกิน ๓๐ห้อง ๑,๕๐๐ 
 ๙.๕.๒เกิน ๓๐ห้องแต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง ๓,๕๐๐ 
 ๙.๕.๓เกิน ๕๐ห้องข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ  
 กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
 ๙.๖.๑ไม่เกิน ๒๐ห้อง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๖.๒เกิน ๒๐ห้องแต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง ๒,๐๐๐ 
 ๙.๖.๓เกิน ๕๐ ห้องข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํารําวง รองเง็ง ดิสโกเทก ๑,๐๐๐ 

 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่ ๑,๐๐๐ 

 เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต ๙.๑  
๙.๑๐ การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 
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๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผมเว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ ๒๐๐ 

 ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลัง ๑,๐๐๐ 
๙.๑๓ การประกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกมส์ ๑,๐๐๐ 
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  

 ๙.๑๖.๑ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
 ๙.๑๖.๒การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๓,๐๐๐ 

๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร ์ ๑,๐๐๐ 
 หรือสิ่งแวดล้อม  

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ๑,๐๐๐ 
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ 
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ 
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว ๑,๐๐๐ 

   
๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  

๑๐.๑ การปั่นด้าย กรอด้ายทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
 ๑๐.๑.๑การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรไม่เกิน ๒๐แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๑.๒การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรเกินกว่า ๒๐แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ๑๐.๑.๓การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ต้ังแต่ ๕กี่ ถึง ๑๐กี่ ๕๐๐ 
 ๑๐.๑.๔การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า ๑๐กี่ข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ๑,๐๐๐ 
๑๐.๓ การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ 
๑๐.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเคร่ืองจักร  

 ๑๐.๕.๑ต้ังแต่ ๕เคร่ือง ไม่เกิน ๑๐เคร่ือง ๕๐๐ 
 ๑๐.๕.๒เกินกว่า ๑๐เคร่ืองข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 

   
๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  

 ๑๑.๑.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๑.๒โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
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ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ บาท 
 ๑๑.๓.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๓.๒โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก  
 ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ  
 ใบอนุญาตใน ๑๑.๒  
 ๑๑.๔.๑ไม่เกิน ๕,๐๐๐กิโลกรัม (๕ตัน) ๕๐๐ 
 ๑๑.๔.๑เกินกว่า ๕,๐๐๐กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 ๑๑.๕.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๕.๑โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ๑,๐๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
๑๑.๘ การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๒,๐๐๐ 
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐ 
๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน ๑,๐๐๐ 

 หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับอนุญาตใน ๖.๕  
  
๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก  

 และสารเคมีต่างๆ  
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  

 หรือสารตัวทําละลาย  
 ๑๒.๑.๑การทําน้ํากรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑.๒การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทําละลาย ๑,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
 ๑๒.๒.๑การผลิตก๊าซ ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๒.๒การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนท่ีไม่เกิน ๑๐๐ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๒.๓การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนท่ีเกินกว่า ๑๐๐ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๒.๔ป๊ัมก๊าซ ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๒.๕การขนส่งก๊าซ ๑,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
 ๑๒.๓.๑การผลิต กลั่น น้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ๑๐,๐๐๐ 
 ๑๒.๓.๒การสะสมน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ  
 ก. จํานวนสะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ลิตร ๕๐๐ 
 ข. จํานวนสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ลิตร ไม่เกิน ๕,๐๐๐ลิตร ๑,๐๐๐ 
 ค. จํานวนสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ลิตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ง. การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ๑,๐๐๐ 

 
 



- ๑๐ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ บาท 
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  

 ๑๒.๔.๑การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก ๑๐,๐๐๐ 
 ๑๒.๔.๒การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๔.๓การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ 

๑๒.๕ การพ่นสียกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ 
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก  

 เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 ๑๒.๖.๑ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 ๑๒.๖.๒ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า ๒แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน  
 ๑๒.๗.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๓๐๐ 
  ๑๒.๗.๒โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐ 
๑๒.๙ การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  

 ๑๒.๙.๑ล้างฟิล์มรูปถ่าย ๕๐๐ 
 ๑๒.๙.๒ล้างฟิล์มภาพยนต์ ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๙.๓การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕,๐๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง  
 ๑๒.๑๓.๑ใช้เคร่ืองทําความเย็นไม่เกิน ๕แรงม้า ๕๐๐ 
 ๑๒.๑๓.๒ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า ๕แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๓.๓ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า ๒๐แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ๑,๐๐๐ 
 ในการผลิตดอกไม้เพลิง  

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

 ๑๒.๑๖.๑การผลติโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ 
 ๑๒.๑๖.๒การผลติโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖.๓การสะสม การบรรจุ การขนส่ง ๕๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
 ๑๒.๑๗.๑การผลติ ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๗.๒การบรรจุ การสะสม ๑,๐๐๐ 
   

 ๑๓. กิจการอื่นๆ  
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร  

 ๑๓.๑.๑สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒แรงม้า ๕๐๐ 
 
 



- ๑๑ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ บาท 
 ๑๓.๑.๒สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒แรงม้า ๑,๐๐๐  
 แต่ไม่เกิน ๕แรงม้า   
 ๑๓.๑.๓สถานท่ีมีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕แรงม้าข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๑๓.๒ การผลิต ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
 หรือเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า   
 ๑๓.๒.๑การผลิต ๕๐๐๐  
 ๑๓.๒.๑การซ่อม ๑,๐๐๐  

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
 ๑๓.๓.๑โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐  
 ๑๓.๓.๒โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐  

๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   
 ๑๓.๔.๑การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว ๑,๐๐๐  
 ๑๓.๔.๒การถ่ายเอกสาร ๕๐๐  

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๒๐๐  
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐  
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ ๕๐๐  

 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   
๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ ๕๐๐  
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐  
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐  
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค ๑,๐๐๐  
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐  
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)....................................................� เปนบุคคลธรรมดาอายุ...............ป 
สัญชาติ.............................. เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี� ���� ����� �� �             
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.......ตรอก/ซอย……...............ถนน....................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 
  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................ 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี..........หมูท่ี.......ตรอก/ซอย................ถนน...................ตําบล/แขวง .....................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................... โทรศัพท...........................................
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  
 ๑. (นาย, นาง, นางสาว)........................................................อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี............... 
ตรอก/ซอย……….............ถนน…................ตําบล/แขวง………….............อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด........................................โทรศัพท.........................................โทรสาร........................................................  
 ๒. (นาย, นาง, นางสาว).......................................................อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................
ตรอก/ซอย………..............ถนน…................ตําบล/แขวง…………..............อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด........................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  
 ๑. ชื่อสถานประกอบการ.................................................ประกอบกิจการ........................................... 
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...................................................ลําดับท่ี.................................... 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม..................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง........หอง 
หรือจํานวนท่ีนั่ง...........................ท่ีนั่งกรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.................ตวั) 
จํานวน คนงาน.......................คน  
 ๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี....................ตรอก/ซอย...........................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง...........................อําเภ/เขต..............................จังหวัด....................................................................
โทรศัพท............................. โทรสาร................................. อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี......................ตารางเมตร
บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ัง อาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี...................................ตารางเมตรท่ีดินบริเวณ
สถานประกอบการเปนของ................................อาคารประกอบการเปนของ....................................................
อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม � กอสรางใหมลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................
(เปนไมหรือหองแถวตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.......................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ........................................................................................................................ 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ �มี �ไมมี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  
ดานเหนือ.............................................................................................................................................................. 
ดานใต...................................................................................................................................................................  
ดานตะวันออก......................................................................................................................................................  
ดานตะวันตก........................................................................................................................................................  



 

 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...................น. ถึงเวลา................น. รวมวันละ..................ชั่วโมงกะวันหยุด

งานประจําสัปดาห...................................................................................................................... 

 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการรวม...............................คน  

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

  ๔.๒ คนงานชาย..........................คนคนงานหญิง...........................คน  

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน  

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  

 ๕. การผลิต  

  ๕.๑ ชื่อปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

                   วัตถุดิบ                 ปริมาณการใช (ตอป)           แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/ 

                                                                                                    หางรานของผูจําหนาย)  

  ๕.๑.๑ ......................................  ...............................................  ..................................................

  ๕.๑.๒ ......................................  ...............................................  .................................................. 

  ๕.๑.๓ ......................................  ...............................................  .................................................. 

  ๕.๑.๔ ......................................  ...............................................  .................................................. 

  ๕.๑.๕ ......................................  ...............................................  .................................................. 

 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑปริมาณการผลิตและการจําหนาย  

                                  ผลิตภัณฑ               ปริมาณการผลิต (ตอป)                 การจําหนาย 

                                                                                                    (ระบุสถานท่ีจําหนาย)                                                                                

  ๕.๒.๑ ......................................  .............................................  .................................................... 

  ๕.๒.๒ ......................................  .............................................  .................................................... 

  ๕.๒.๓ ......................................  .............................................  .................................................... 

   ๕.๒.๔ ......................................  .............................................  .................................................... 

   ๕.๒.๕ ......................................  .............................................  .................................................... 

  ๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี)  

                              วัตถุผลพลอยได           ปริมาณวัตถุผลพลอยได       จําหนายได/จําหนายไมได  

  ๕.๓.๑ ......................................  .............................................  .................................................... 

  ๕.๓.๒ ......................................  .............................................  .................................................... 

  ๕.๓.๓ ......................................  .............................................  .................................................... 

 ๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบการไดแก (ระบุชนิดขนาดจํานวน) 

  ๕.๔.๑ ....................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน.............................เครื่อง 

  ๕.๔.๒ ....................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน.............................เครื่อง 

  ๕.๔.๓ ....................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน.............................เครื่อง 



 

 

๖. การควบคุมมลพิษ  

  ๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและ

ปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

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

  ๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/ 

มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 

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

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

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

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

๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

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

๘. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก 

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 



 

 
 ๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการพรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
   ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
   ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต    
  ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/                 
      ผูถือใบอนุญาต)    
  ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ    
  ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ    
  ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                 
      ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)    
  ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดย         
      ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร    
  ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี 
      กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)    
  ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
      อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)    
  ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ    
  ๑๑.๙ อ่ืน ๆ   
                  (ระบุ)................................................................................................................................ 
 
                     ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                   
                                          
                                          (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                                                 (...................................................)                                            



 

ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  �  ครบถวน  �  ไมครบถวน 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ พบวา เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท 
.........................................................………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต และใหชําระคาธรรมเนียม 
 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต เนื่องจาก  
 

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

 
     (ลงชื่อ) ………………………..……………………….  
      (……………………..............………….…..) 
                            วันท่ี………..../…………/……..….. 
 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 

 เห็นควรตรวจสอบสถานประกอบการกอนขอรับใบอนุญาตดังกลาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
                                                    (ลงชื่อ) ………………………..……………………….  
      ( ……………………..............………….. ) 
                            วันท่ี………..../…………/……..….. 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
            
             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) ………………………..………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
      ( ……………………..............……………. ) 
                            วันท่ี………..../…………/……..….. 



 

 
 แบบ อภ.๒ 

                                                  

                                                        ใบอนุญาต 
                                      ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี…………… เลขท่ี………….…/……………..… 

 อนุญาตให…………………………………………..………………………..…อายุ………..…ป 
สัญชาติ…………………… เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................อยูบาน/สํานักงาน 
เลขท่ี………..หมูท่ี.…….. ถนน………………ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต…………………….…….….................
จังหวัด………..………………….............โทรศัพท.....………………………………. โทรสาร ............................................... 

 ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท……….…….…..…….. ลําดับท่ี................... 
คาธรรมเนียม...........................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………เลขท่ี…….ลงวันท่ี......เดือน…..........พ.ศ.…….........
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ..................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร..........................แรงมา จํานวนคนงาน .........................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี............หมูท่ี............ 
ถนน.........................ตําบล...................................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท...................................โทรสาร.........................................  

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้  
 (๑) 
 ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (๒) 
 ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี.................เดือน............................พ.ศ. ...................  

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

 

 
(ลายมือชื่อ)..................................................... 
              (..................................................)  
                    เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

แบบ อภ. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

  
 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)...............................................................................................................  
 � เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี.......ตรอก/ซอย................................
ถนน.....................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................................
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................................................................................... 
 � เปนนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ................ มีสํานักงาน
อยูเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................ตําบล/แขวง ...................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................ โทรศัพท...................................................................
โทรสาร…….......................... โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู ขออนุญาต ดังนี้  
 ๑. (นาย, นาง, นางสาว)............................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี................
ตรอก/ซอย...........................ถนน......................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท....................................โทรสาร ......................................................  
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...............
ตรอก/ซอย...........................ถนน........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร ...............................................
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเลมท่ี............
เลขท่ี.................ป....................ประกอบกิจการ....................................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปน 
อันตรายตอสุขภาพประเภท.....................................................ลําดับท่ี.................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา 
..........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี...................หมูท่ี.......ตรอก/ซอย......................
ถนน..................แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ....................................จังหวัดฉะเชิงเทรา..................... 
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................กําลงัเครื่องจักรโดยรวม........แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการ
ท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง....................หองหรือจํานวนท่ีนั่ง....................ท่ีนั่ง กรณีท่ีเปนกิจการ 
ท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว....................................ตัว) จํานวนคนงาน........................................คน
อาคารประกอบการ มีเนื้อท่ี................ตารางเมตร ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตราย 
ตอสุขภาพซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี..................เดือน ........................ พ.ศ..................โดยไดแนบใบอนุญาตเดิม
พรอมกับหลักฐาน ดังตอไปน ี้ 
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ
         ใบอนุญาต)  
 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
 � ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
  



 

 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                   
         ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 � ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได                   
          โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 � ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี   
          กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  
 � ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
          อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 � ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 � ๙. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                        
                                      (ลงชื่อ)................................................ผูรับใบอนุญาต 
                                              (................................................) 
 
 
 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
                                                                          (ลงชื่อ).................................................... 
                                                                     (.................................................) 
                                                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                        (ลงชื่อ)................................................... 
     (.................................................) 
                                                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
                                      

 



 

                                                                                                            แบบ อภ. ๔ 

                                                      
                                                     คําขอรับใบแทน 
                               ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
                                                                             เขียนท่ี........................................................... 
                                                                 วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ................  
  
 ขาพเจา.........................................................โดย (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………… 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ ถนน ………………..
ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต..........................จังหวัด…………….………โทรศัพท............................. 
 เจาของกิจการ/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท………………..ลําดับท่ี................. ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................
ตั้งอยูเลขท่ี………….หมูท่ี........ ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ตําบล/แขวง.........................
อําเภอ/เขต..................จังหวดั..................ใบอนุญาตเลขท่ี.............ออกให ณ วันท่ี.......เดอืน..............พ.ศ…….. 
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซ่ึง 

   สูญหาย 
   ถูกทําลาย 
   ชํารุดในสาระสําคัญ 
พรอมคําขอฉบับนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐาน ซ่ึงรับรองความถูกตอง จํานวน ๒ ชุด ไดแก 
   สําเนาทะเบียนบาน 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
   สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตร   
       ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล กรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 
   หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
       ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณีเจาของกิจการ ไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 
   เอกสารการแจงความฉบับจริงของเจาพนักงานตํารวจ (กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย) 
   ใบอนุญาตเดิม (กรณีชํารุดในสาระสําคัญ) 
   เอกสารอ่ืน ๆ 
 
                                        (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูยื่นคําขอ 
                                                 (.....................................................) 
                                         วันท่ี............................................................... 
 

สําหรับเจาหนาท่ีกรอก 

คําขอท่ี........................................... 

รับวันท่ี........................................... 

เจาหนาท่ีผูรับ................................. 



 

ความเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี 

  เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาตได 

  ไมควรออกใบแทนใบอนุญาต 

เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                        (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูยื่นคําขอ 

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

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

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

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  ใหออกใบแทนใบอนุญาตได 

  ไมออกใบแทนใบอนุญาต 

เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป             

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป  

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน   ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท ี่ เลขท ี่ วัน/เดือน/ป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


