
 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลเมืองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองและนายอําเภอ

กันทรลักษ  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองนับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใช ในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจ าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมือง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการ

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเมือง 

   ๖.๑  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

     (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียก

เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

   ๖.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมฟอก 

     (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

     (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

     (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

     (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  ๖.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

     (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

     (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

    (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

    (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

    (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

    (๑๖)  การคั่วกาแฟ 

    (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

    (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

    (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ   

    (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

    (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

    (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

    ๖.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

     (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ   

     (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ   

  ๖.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  การรวบรวมยางพารากอน 

     (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

     (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง   

  ๖.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ   

       (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑)   

     (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑) 

     (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ  

อื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖  (๑) 

     (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธอีื่นใด  ยกเวนกิจการใน  

๖.๖  (๑) 

     (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร   

  ๖.๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๓)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๖)  รานซอมรถมอเตอรไซคขนาดเล็ก  การปะ  การเชื่อมยาง  การซอม

รถจักรยานยนต 

     (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช  การซอมรถยนต 

  ๖.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๔)  การอบไม 

     (๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

     (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  ๖.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

      (๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแล 

และสรางสุขภาพ  โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ

โดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัด

และการควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบ 

โรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

     (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๖.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

    (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ํ าหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแต 

การใหบริการใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

    (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

    (๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

    (๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

    “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา   

การประกอบกิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบาน

ของผูรับบริการ  ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงาน

อยูดวยหรือไมก็ตาม 

    (๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน   

    “การประกอบกิจการใหบรกิารดูแลผูสูงอายุที่บาน”  หมายถึง  การประกอบกิจการ

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบานของผูรับบริการ  ทั้งนี้  

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

 ๖.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

    (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

    (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

    (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

    (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง  ๆ 

    (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ   

 ๖.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

    (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

    (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

    (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

    (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

     (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 ๖.๑๒  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

    (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๖.๗  (๑) 

     (๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๗)  การโม  การบดชัน 

     (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

    (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 ๖.๑๓  กิจการอื่น  ๆ 

    (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

    (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๔)  การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

       (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

     (๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การกอสราง 

    (๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินี ้ ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมายวาดวย

การผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย   

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   ๙.๒  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

   ๙.๓  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   ๑๑.๑  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   ๑๑.๒  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   ๑๑.๓  กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   ๑๖.๑  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย

หกเดือนตอครัง้  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบือ้งตนจากหนวยงานทีท่างราชการกําหนด  หรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   ๑๖.๒  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๑๘  ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเลือกนําคา

มาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่

เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

   ๒๐.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   ๒๐.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

   ๒๐.๓  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๒๐.๔  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองกําหนด 

ขอ  ๒๑  ผูขอรับใบอนุญาต  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขอใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงใน 

เขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมือง 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง

กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเมือง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

   ๒๘.๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   ๒๘.๒  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   ๓๐.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   ๓๐.๒  ตองคํ า พิพากษาถึ ง ท่ี สุดว า ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   ๓๐.๓  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัติ  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ัง

ไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๕  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕  ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จํานงศิลป  สีสาลี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมือง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง   

 ๑.๑.๑  การเลี้ยง  มา  โค  กระบือ   
   ก.  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  เกิน  ๒๐  ตัว  ไมเกิน  ๕๐  ตัว ๒๐๐  
   ค.  เกิน  ๕๐  ตัว  ข้ึนไป ๕๐๐  
 ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร   
   ก.  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  เกิน  ๒๐  ตัว  ไมเกิน  ๕๐  ตัว ๓๐๐  
   ค.  เกิน  ๕๐  ตัว  ไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  
   ง.  เกิน  ๑๐๐  ตัว  ข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ   
   ก.  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  เกิน  ๒๐  ตัว  ข้ึนไป ๓๐๐  
 ๑.๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   
   ก.  ไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  เกิน  ๑๐๐  ตัว  ไมเกิน  ๓๐๐  ตัว ๒๐๐  
   ค.  เกิน  ๓๐๐  ตัว  ข้ึนไป ๕๐๐  
 ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตวน้ํา   
   ก.  การคาปลีก   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๓  ตารางเมตร ยกเวนคาธรรมเนียม  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕  ตารางเมตร ๑๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕  ตารางเมตรข้ึนไป ๓๐๐  
   ข.  การเพาะเลี้ยง  การคาสง ๘๐๐  
 ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง   
   ก.  การคาปลีก   
 (๑)  สัตวไมมีพิษ ๒๐๐  
 (๒)  สัตวมีพิษ  สัตวดุราย ๒,๐๐๐  
 (๓)  แมลงมีพิษทุกชนิด ๑,๐๐๐  
   ข.  การเพาะเลี้ยง  การคาสง ๑,๐๐๐  

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
   ก.  จํานวนสัตวท่ีเลี้ยงไมเกิน  ๑๐  ตัว ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  จํานวนสัตวท่ีเลี้ยงเกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๓๐๐  
   ค.  จํานวนสัตวท่ีเลี้ยงเกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  



๒ 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในท่ีสาธารณะหรือท่ี
เอกชนหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขา
ชมหรือประโยชนกิจการนั้น ๆ  นั้น  ท้ังนี้  จะเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐  

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว   
๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 
 

 ๒.๑.๑  การฆาหาน  เปด  ไก   
          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
          ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก   
   ก.  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว ๒,๐๐๐  
   ข.  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ท่ียังมิไดฟอก ๒,๐๐๐  
   ค.  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ท่ีฟอกแลว   
        (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒๐๐  
        (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
        (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๘๐๐  
        (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐  
๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

๒,๐๐๐  

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  
เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

  

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว  หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

 ๒.๗.๑  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  



๓ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

 บาท 
 ๒.๗.๒  การสะสม  การจําหนายอาหารสัตว   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม   
๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  การสะสม ๕๐๐  
   ข.  การผลิต  การหมัก ๑,๐๐๐  

๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐  

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว  
พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี     

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๕๐๐  
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   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๘๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๓.๘   การผลิตแบะแซ ๑,๐๐๐  

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ  ภาชนะอ่ืนใด   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๘๐๐  

   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

   ก.  ใชแรงคน ๓๐๐  

   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๕๐๐  

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน
การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตางๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือน 

  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  โดยใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐  

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล     

   ก.  ใชแรงคน ๑,๐๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐  

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

   ก.  ใชแรงคน ๑,๐๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐  

   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๕๐๐  
๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบยีร  น้ําสมสายชู ๒,๐๐๐  
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ   

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  
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๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   
   ก.  ใชแรงคน ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐  
๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒,๐๐๐  
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการ

ผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ     
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐  

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐  

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  

   ก.  การทําน้ําแข็งหลอด  น้ําแข็งเกล็ด ๑,๐๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา   ๑,๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๒,๐๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๓,๐๐๐  
   จ.  เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๔,๐๐๐  

๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง   
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   ก.  เครื่องจักรไมเกิน  ๗  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   ข.  เครื่องจักรเกิน  ๗  แรงมา  แตไมเกิน  ๘  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๘  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   

และผลิตภัณฑชําระลาง   
  

๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
   ก.  การผลิต  การบรรจุยา   
   (๑)  ยาแผนโบราณ ๕๐๐  
   (๒)  ยาแผนปจจุบัน ๒,๐๐๐  
   (๓)  โรงงานใชเครื่องจักรเกินกวา  ๓  แรงมา  หรือคนงานเกินกวา   

๑๐  คน  หรือโรงงานผลิต 
๕,๐๐๐  

   ข.  การโม  การบด  การผสม   
   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็นกระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ   
   ก.  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  เครื่องสําอางตาง  ๆ ๑,๐๐๐  
   ข.  การผลิต  การบรรจุผาเย็นกระดาษเย็น     
   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๒,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๕๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  

๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร     
   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๒,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๕๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๓,๐๐๐  
   (๔)  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๔,๐๐๐  

๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ     
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   
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   ก.  ใชแรงงาน ๑,๐๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐  

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  การรวบรวมยางพารากอน ๑,๐๐๐  
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรอืแปงอ่ืน  ๆ   

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร   
   ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๓๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  ๔๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๕.๕ การผลิตยาสูบ   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๕๐๐  
๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย   

   ก.  การผลิตปุย   
   (๑)  ไมใชโรงงาน ๕๐๐  
   (๒)  โรงงานใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา  หรือแรงงานเกินกวา   

๑๐  คน  หรือโรงงานผลิต 
๒,๐๐๐  

   ข.  การสะสมปุย  (โกดัง) ๒,๐๐๐  
   ค.  การจําหนายปุย ๕๐๐  

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร   
   ก.  ใชแรงงาน ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร     
   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  ข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง   
   ก.  การสะสม  (โกดัง) ๒,๕๐๐  
   ข.  การสะสมเพ่ือการคาปลีก  คาสง ๒,๐๐๐  
   ค.  การตาก ๓,๐๐๐  
   ง.  การขนถายมันสําปะหลัง ๓,๐๐๐  
๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ    



๘ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท 

   ก.  การใชแรงงาน  (ทํารางระบายน้ําฝน,  บัดกรี  ฯลฯ) ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  
๖.๑ 

  

   ก.  การหลอม  หลอทองรูปพรรณ ๑,๐๐๐  
   ข.  การหลอม  หลอ  ถลุงโลหะ  ทุกชนิด ๒,๐๐๐  
   ค.  การถลุง  หลอม  หลอแร  ทุกชนิด ๓,๐๐๐  

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

  

   ก.  การกลึง ๑,๐๐๐  
   ข.  การเจาะโลหะ   
       (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๑,๐๐๐  
       (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
       (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
   ค.  การเชื่อม   
       (๑)  หัวเชื่อมไมเกิน  ๒  หัว ๓๐๐  
       (๒)  หัวเชื่อมเกิน  ๒  หัว  แตไมเกิน  ๔  หัว ๕๐๐  
       (๓)  หัวเชื่อมเกิน  ๕  หัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  
   ง.  การตี ๕๐๐  
   จ.  การตดัโลหะดวยเครื่องจักร  ดวยกาซ  หรือไฟฟา   ๕๐๐  
   ฉ.  การประสานโลหะหรือแรตางๆ ๒,๐๐๐  
   ช.  การรีด  การอัดโลหะ ๒,๐๐๐  

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืน ๆ  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๒,๐๐๐  

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการใน  ๖.๑ 

  

   ก.  เครื่องจักรไมเกิน  ๔  แรงมา   ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรเกิน  ๔  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  ข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   
   ก.  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกแร   
       (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
       (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๐๐๐  
   ข.  การลางแร ๒,๐๐๐  



๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน

สนิมยานยนต 
  

   ก.  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  เครื่องยนต  รถยนต  
เรือยนต  เรือกลไฟ 

๑,๕๐๐  

   ข.  การซอม  เครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต  เรือยนต   
เรือกลไฟ 

๕๐๐  

   ค.  การซอมรถจักรยานยนต  ๓๐๐  
   ง.  การซอมรถจักรยาน  รถสามลอถีบ ๒๐๐  
   จ.  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐  
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๗.๒ การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

  

   ก.  สถานท่ีจําหนายรถยนต  รถจักยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล   
   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
   (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐  
   (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐  
   ข.  สถานท่ีซอม  ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  



๑๐ 
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 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่   
   ก.  โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ๒,๐๐๐  
   ข.  การผลิตท่ีไมใชโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐  
   ค.  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐  

๗.๖ การปะ  การเชื่อม   
   ก.  รถจักรยานยนต ๕๐๐  
   ข.  รถยนตหรือพาหนะท่ีใชเครื่องยนต ๑,๐๐๐  

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๒,๐๐๐  

๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว 
  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักรและแรงงานคน 

 ตองม ี
ใบอนุญาต 

จาก
สํานักงาน
สิ่งแวดลอม 

และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

   ก.  ใชแรงงานคน ๑,๐๐๐ 
   ข.  ใชเครื่องจักร  หรือไฟฟา  ตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
   ค.  ใชเครื่องจักร  หรือไฟฟาไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๕๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา
สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

  

   ก.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๘.๔ การอบไม   
   ก.  โรงงาน ๒,๐๐๐  
   ข.  ไมใชโรงงาน ๑,๐๐๐  

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐  
๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  



๑๑ 
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   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ง.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๔,๐๐๐  
๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน   

   ก.  การเผาถาน   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
   ข.  การสะสมถาน   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐  

๙.๒ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  

   ก.  การนวดแผนโบราณ ๓๐๐  
   ข.  การอาบ  อบ  นวด ๑,๐๐๐  

๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน
การใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

๕๐๐  

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
   ก.  หองพักไมเกิน  ๑๐  หอง ๑,๐๐๐  
   ข.  หองพักไมเกิน  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๒,๐๐๐  
   ค.  หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๓,๐๐๐  
   ง.  หองพักไมเกิน  ๕๐  หอง  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง ๔,๐๐๐  
   จ.  หองพักเกิน  ๑๐๐  หอง  ข้ึนไป ๕,๐๐๐  

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

   ก.  หองพักไมเกิน  ๑๐  หอง ๕๐๐  
   ข.  หองพักไมเกิน  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง ๑,๐๐๐  
   ค.  หองพักไมเกิน  ๒๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๒,๐๐๐  
   ง.  หองพักไมเกิน  ๕๐  หอง  แตไมเกิน  ๑๐๐  หอง ๓,๐๐๐  
   จ.  หองพักเกิน  ๑๐๐  หอง  ข้ึนไป ๔,๐๐๐  

๙.๖ การประกอบกิจการมหรสพ   
   ก.  โรงภาพยนตร ๒,๐๐๐  
   ข.  มหรสพอยางอ่ืน ๑,๐๐๐  



๑๒ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

   ค.  มหรสพในท่ีสาธารณะ  หนังเร  หนังตะลุง  ฯลฯ ๑,๐๐๐  
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐  

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑ 

  

   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน  ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐  

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีบัญญัติ
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  

 ๙.๑๐.๑  สถานท่ี  ท่ีตัดผม  ทําการตัดผม  หนวด  โกนผม  หนวดเครา  
กันหนา  กันคอ  นวดหนา  สระผม  ยอมผม 

  

   ก.  สถานท่ีไมปรับอากาศ   
 (๑)  เกาอ้ีไมเกิน  ๕  ตัว    ๓๐๐  
 (๒)  เกาอ้ีเกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว  ๕๐๐  
 (๓)  เกาอ้ีเกิน  ๑๐  ตัว   ๑,๐๐๐  
   ข.  สถานท่ีปรับอากาศ   
 (๑)  เกาอ้ีไมเกิน  ๕  ตัว   ๓๐๐  
 (๒)  เกาอ้ีเกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๕๐๐  
 (๓)  เกาอ้ีเกิน  ๑๐  ตัว   ๑,๐๐๐  

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดย
วิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการใน  ๙.๑  หรือ  ในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  

   ก.  สถานท่ีไมมีแพทยควบคุม ๒,๐๐๐  
   ข.  สถานท่ีมีแพทยควบคุม ๑,๐๐๐  

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๑,๐๐๐  
๙.๑๓ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม  (สถานรักษาพยาบาล  สถานทันตกรรม  
สถานท่ีเอ็กซเรย  ฯลฯ) 

  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๓,๐๐๐  



๑๓ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท 

๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐  
๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงดูแลเด็กท่ีบาน ๒,๐๐๐  
๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๒,๐๐๐  
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย
ก่ีกระตุก 

  

   ก.  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกไมเกิน  ๕  ก่ี ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ๕  ก่ีข้ึนไป ๕๐๐  

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๑,๕๐๐  
๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐  
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   ก.  การทอกระสอบ   
 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๕๐๐  
   ข.  การทอเสื่อ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร   
 (๑)  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
 (๔)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา   ๒,๐๐๐  

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักร   
   ก.  จักรเย็บผาไมเกิน  ๕  เครื่อง ยกเวนคาธรรมเนียม  
   ข.  จักรเย็บผาเกิน  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๕๐๐  
   ค.  จักรเย็บผาเกิน  ๑๐  เครื่อง  แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง ๘๐๐  
   ง.  จักรเย็บผาเกิน  ๒๐  เครื่อง ๑,๐๐๐  

๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน  ๆ ๒,๐๐๐  
๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   ก.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  เครื่อง ๕๐๐  
   ข.  เครื่องจักรเกิน  ๓  เครื่อง  แตไมเกิน  ๕  เครื่อง ๑,๐๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  เครื่อง ๒,๐๐๐  

๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ   
   ก.  หาบเร ๑๐๐  
   ข.  ราน ๕๐๐  
   ค.  โรงงาน ๒,๐๐๐  

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๑)  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   (๒)  ใชเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  



๑๔ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐  
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑)  ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   (๒)  ใชเครื่องจักร   ๒,๐๐๐  

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
   ก.  การสะสม   
 (๑)  สะสมในคลังสินคา  (โกดัง) ๑,๐๐๐  
 (๒)  สะสมในรานคา ๕๐๐  
   ข.  การผสม   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐  
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐  

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร     
 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา   ๒,๐๐๐  

๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ   
   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร     
 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา   ๒,๐๐๐  

๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   
หรือการเผาหินปูน 

  

   ก.  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักร     
 (๑)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา   ๑,๐๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
 (๓)  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา   ๒,๐๐๐  

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  
ทอน้ํา  เปนตน 

  

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  



๑๕ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๑๑.๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว   
   ก.  การผลิตกระจก ๓,๐๐๐  
   ข.  การตกแตง  การตัด  การดัดแปลงกระจก   
 (๑)  ใชแรงงาน ๕๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   ค.  การผลิตกระจกเปนสิ่งของเครื่องใช   
 (๑)  ใชแรงงาน ๑,๐๐๐  
 (๒)  ใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐  

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๒,๕๐๐  
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
๓,๐๐๐  

 
 
 
 
 

ตองไดรับ
ใบอนุญาต
จากกรม 
ธุรกิจ

พลังงาน 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส  
   ก.  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  
 (๑)  คลังกาซความจุไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ๒,๐๐๐ 
 (๒)  คลังกาซความจุไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ๕,๐๐๐ 
 (๓)  ปมจําหนายกาซ ๑,๐๐๐ 
 (๔)  สถานประกอบกิจการจําหนายกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน   

๑๐  ตารางเมตร 
๕๐๐ 

 (๕)  สถานประกอบกิจการจําหนายกาซ  พ้ืนท่ีเกิน   
๑๐ - ๒๐  ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

 (๖)  สถานประกอบกิจการจําหนายกาซ  พ้ืนท่ีเกิน   
๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๒,๐๐๐ 

   ข.  การขนสง  
 (๑)  ยานพาหนะขนสงไมเกิน  ๓  คัน ๕๐๐ 
 (๒)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๓  คัน  แตไมเกิน  ๖  คัน ๑,๐๐๐ 
 (๓)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๖  คัน  แตไมเกิน  ๑๐  คัน ๒,๐๐๐ 
 (๔)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๑๐  คันข้ึนไป ๓,๐๐๐ 



๑๖ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตราคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

บาท 

 ๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํา มันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 

  
 
 
 
 
 
 

ตองไดรับ
ใบอนุญาต
จากกรม 
ธุรกิจ

พลังงาน 

   ก.  การผลิต  การกลั่น    
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๕,๐๐๐ 
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๗,๐๐๐ 
 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๙,๐๐๐ 
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
   ข.  การสะสม    
 (๑)  คลังน้ํามัน ๕,๐๐๐ 
 (๒)  สถานท่ีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง  
   -  ตูจายน้ํามันชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร/ปมหลอด  

ขนาดตั้งแต  ๑  ถัง  ข้ึนไป 
๕๐๐ 

   -  หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน  ๔  หัว ๑,๐๐๐ 
   -  หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน  ๔  หัว  แตไมเกิน  ๖  หัว ๒,๐๐๐ 
   -  หัวจายน้ํามันเกิน  ๖  หัว ๓,๐๐๐ 
 (๓)  รานขายสง ๑,๐๐๐ 
 (๔)  รานขายปลีก ๕๐๐ 
   ค.  การขนสง  

 (๑)  ยานพาหนะขนสงไมเกิน  ๓  คัน ๑,๐๐๐ 
 (๒)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๓  คัน  แตไมเกิน  ๖  คัน ๓,๐๐๐ 
 (๓)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๖  คัน  แตไมเกิน  ๑๐  คัน ๕,๐๐๐ 
 (๔)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๑๐  คันข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 
๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐  
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑   

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๒,๕๐๐  

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุคลายคลึงกัน 

  

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
   ข.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐  
   ง.  ใชเครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  ข้ึนไป ๒,๕๐๐  

๑๒.๗ การโม  การบดชัน   
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  



๑๗ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตราคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

บาท 

   ข.  ใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐  
๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
   ง.  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐  
   จ.  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๕,๐๐๐  

๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   
   ก.  การลางฟลมถายรูปสีขาว-ดํา ๕๐๐  
   ข.  การลางฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐  
   ค.  การผลิตฟลมถายรูป  หรือฟลมภาพยนตร ๒,๐๐๐  

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐  

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐  
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๒,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๓,๐๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  ข้ึนไป ๔,๐๐๐  

๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

  

   ก.  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิงเพ่ือการคา 

๕,๐๐๐  

   ข.  การคาปลีก  สถานท่ีทําการคาขายท่ีอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน  ๆ  ๑,๐๐๐  
   ค.  การคาปลีกตามงานเทศกาล ๕๐๐  

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๓,๐๐๐  
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 
  

   ก.  การผลิต  การบรรจุ   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐  
 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐  
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐  
   ข.  การสะสม   
 (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
 (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  



๑๘ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตราคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 
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 (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  

 (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
 (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป ๓,๐๐๐  
   ค.  การขนสง   
 (๑)  ยานพาหนะขนสงไมเกิน  ๓  คัน ๑,๐๐๐  
 (๒)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๓  คัน  แตไมเกิน  ๖  คัน ๑,๕๐๐  
 (๓)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๖  คัน  แตไมเกิน  ๑๐  คัน ๒,๐๐๐  
 (๔)  ยานพาหนะขนสงเกิน  ๑๐  คันข้ึนไป ๒,๕๐๐  

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๑,๐๐๐  
๑๓ กิจการประเภทอ่ืน ๆ   

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
   (๑)  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๐๐๐  
   (๒)  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   (๓)  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมา  ข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

๑,๐๐๐  

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
   ก.  เครื่องจักรไมเกิน  ๓  แรงมา ๑,๐๐๐  
   ข.  เครื่องจักรเกิน  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๕๐๐  
   ค.  เครื่องจักรเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร   
   ก.  เครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารไมเกิน  ๒  เครื่อง ๕๐๐  
   ข.  เครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารเกิน  ๒  เครื่อง  ไมเกิน   

๕  เครื่อง 
๑,๕๐๐  

   ค.  เครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสาร  ๕  เครื่องข้ึนไป ๒,๐๐๐  
๑๓.๕ การสะสมสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

   ก.  โกดังพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  
   ค.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๓-๑๙  ตารางเมตร   ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา   
   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  
   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
   (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๔,๐๐๐  
   (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕,๐๐๐  

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว   
   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  



๑๙ 
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   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  

   (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  

   (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๕๐๐  

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ   

   (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

   (๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   (๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  

   (๔)  พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐  

   (๕)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

๑๓.๙ การกอสราง   

   ก.  การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย   

 (๑)  อาคารชั้นเดียว  ไมเกิน  ๕  คูหา ๕๐๐  

 (๒)  อาคารชั้นเดียว  เกิน  ๕  คูหา  แตไมเกิน  ๑๐  คูหา ๑,๐๐๐  

 (๓)  อาคารชั้นเดียว  เกิน  ๑๐  คูหาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

   ข.  การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยมากกวา  ๑  ชั้น   

 (๑)  จํานวน  ไมเกิน  ๕  คูหา ๑,๐๐๐  

 (๒)  จํานวนเกิน  ๕  คูหา  แตไมเกิน  ๑๐  คูหา ๑,๕๐๐  

 (๓)  จํานวนเกิน  ๑๐  คูหาข้ึนไป ๒,๐๐๐  

   ค.  การกอสรางอาคารพาณิชย  สํานักงาน  ตึกแถว   

อพารทเมนท  แมนชั่น  เกสเฮาส  คอนโดมิเนียม 

  

   ๑)  อาคารพาณิชย  สํานักงาน  ตึกแถว   

 (๑)  จํานวน  ไมเกิน  ๕  คูหา ๑,๕๐๐  

 (๒)  จํานวนเกิน  ๕  คูหา  แตไมเกิน  ๑๐  คูหา ๒,๐๐๐  

 (๓)  จํานวนเกิน  ๑๐  คูหา  ข้ึนไป ๒,๕๐๐  

   ๒)  อพารทเมนท  แมนชั่น  เกสเฮาส  คอนโดมิเนียม  และอ่ืน ๆ  ท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  โรงแรม  ลานสเกต  ดิสโกเทก  โรงงาน

อุตสาหกรรม 

๓,๕๐๐  

๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๘,๐๐๐  

 



          แบบ  อภ.  ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

          วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………………. 
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โทรศัพท...............................โทรสาร............................... 
   �  เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวดั................................
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  ................................................ 
  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 
(๑) ชื่อสถานท่ีประกอบการ……………………….......................ประกอบกิจการ......................................... 

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท……………………………………….………………ลําดับท่ี......................... 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม............แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ  จํานวนหอง  .........หอง  
หรือจํานวนท่ีนั่ง.......................ท่ีนั่ง  กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว...................ตัว)  
จํานวนคนงาน  .......................  คน   

(๒) สถานท่ีประกอบการตั้งอยูเลขท่ี……………………ตรอก/ซอย...............................ถนน………….………… 
ตําบล…………………อําเภอ………………………………จังหวัด…………………..……….โทรศัพท..........................................
โทรสาร  ................................................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี........................ตารางเมตร  บริเวณสถาน
ประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการ
เปนของ.........................................................................อาคารประกอบการเปนของ.............................................. 
อาคารประกอบการ มีอยูเดิม  กอสรางใหม  ลักษณะของอาคารสถานประกอบการ........................ 
.....................................................(เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาต
ปลูกสรางอาคารประเภท............................................................................................  สถานประกอบการอยู
ใกลเคียงกับ............................................................................................................................................................. 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    มี   ไมมี 



-๒- 

 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ   ดานเหนือ........................................................................................... 
     ดานใต............................................................................................... 
     ดานตะวันออก.................................................................................. 
     ดานตะวันตก.................................................................................... 

(๓) ทํางานปกติตั้งแตเวลา.......................น.  ถึงเวลา........................น.  รวมวันละ......................ชั่วโมง 
        ..............................กะ  วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................... 

(๔) จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  รวม..........................คน 
(๔.๑) เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ..............................คน 
(๔.๒) คนงานชาย............................คน  คนงานหญิง..............................คน 
(๔.๓) ผูชํานาญการจากตางประเทศ..........................................คน 
(๔.๔) ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.......................................คน 

(๕) การผลิต 
(๕.๑) ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

            วัตถุดิบ      ปริมาณการใช  (ตอป)        แหลงท่ีมา  (ระบุบริษัท/ 
          หางรานของผูจําหนาย 

(๕.๑.๑)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๑.๒)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๑.๓)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๑.๔)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๑.๕)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 

(๕.๒)  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 
         ผลิตภัณฑ      ปริมาณการผลิต  (ตอป)      การจําหนาย   
       (ระบุสถานท่ีจําหนาย) 

(๕.๒.๑)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๒.๒)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๒.๓)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๒.๔)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๒.๕)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 

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

(๕.๓.๑)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๓.๒)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 
(๕.๓.๓)………………………………………  ………………………………………  ………………………………… 

(๕.๔)  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบการ  ไดแก  (ระบุชนิด  ขนาด  จํานวน) 
(๕.๔.๑)………………………………………  ขนาด……………………แรงมา  จํานวน…………………เครื่อง 
(๕.๔.๒)………………………………………  ขนาด……………………แรงมา  จํานวน…………………เครื่อง 
(๕.๔.๓)………………………………………  ขนาด……………………แรงมา  จํานวน…………………เครื่อง 

 

 

 



-๓- 

 

(๖) การควบคุมมลพิษ 

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

(ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 

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

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

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

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

(๖.๒)  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 

ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 

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

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

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

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

(๗) มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

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

(๘) แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

(๙) แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น)  รวมท้ัง

ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(๑๐) รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต 

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

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

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

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

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

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

   ๑๐.๒  ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

   

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

 

(๑๑) หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

 (  )  ๑๑.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ   

                (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

 (  )  ๑๑.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 

 (  )  ๑๑.๓  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 (  )  ๑๑.๔  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

                   ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 (  )  ๑๑.๕  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได   

                   โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 (  )  ๑๑.๖  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับ       

                ใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

 (  )  ๑๑.๗  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู 

                    มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 (  )  ๑๑.๘  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 (  )  ๑๑.๙  อ่ืน ๆ          

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

                                                (ลงชื่อ)…………………………………………….…….ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ  อภ.๒ 
 

 

 

 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขท่ี   

 อนุญาตให..............................................................อายุ...................................ป  สัญชาติ…………….…..
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................................
ตรอก/ซอย    ถนน........................................หมูท่ี...........................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท........................................... 

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................ 
ลําดับท่ี................................คาธรรมเนียม.................................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................................
เลขท่ี.............................ลงวันท่ี  เดือน.......................พ.ศ...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
    พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.............................แรงมา  
จํานวนคนงาน.........................................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี    หมูท่ี....................................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตําบล...........................อําเภอ...............................
จังหวัด       โทรศัพท...................................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมือง  ซึ่งเปนไปตาม 
    พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   
  (๒)  จัดสถานท่ีใหเปนสัดสวนอุปกรณถังนํ้ามันมีสภาพท่ีแข็งแรงทนทาน 

(๓)  ควรมีถังดับเพลิงไวพรอมใชงาน  มีระบบความปลอดภัยเพ่ือปองกันอัคคีภัยท่ีจะเกิดข้ึน   
  (๔)  ไมควรอยูใกลวัตถุไวไฟ.   
  (๕)  จัดทําปายแสดงสถานท่ีขอระวังปองกันอันตรายติดไวใหเห็นชัดเจน   
  (๖)  ดูแลรักษาความสะอาดท่ัวๆไป 

(๗)  มีทะเบียนรับซื้อ-ขาย  เพ่ือตรวจสอบได  ระวังปญหามิจฉาชีพ   
(๘)  มีเอกสารใบอนุญาตสมาชิกชมรมและอ่ืนๆไวตรวจสอบ   

  (๙)  เมื่อใบอนุญาตหมดอายุสามารถยื่นคํารองตอใบอนุญาตกอนลวงหนาไดภายใน  ๓๐  วัน 
  (๑๐)  หากหลีกเลี่ยงหรือไมปฏิบัติตามจะแจงใหปรับปรุงแกไขหรือหยุดประกอบกิจการโดยไมคืน 

         คาธรรมเนียมใด ๆ   

 
     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  อาย ุ ............................................  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  ................................................ 
 

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
เลมท่ี...................  เลขท่ี..............ป  ...............  ประกอบกิจการ...........................................................................  
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ...................................................................................................................  
ลําดับท่ี  .............  โดยใชชื่อประกอบการวา....................................................................................................... .
สถานท่ีตั้ง  ..................................หมูท่ี  ................ตรอก/ซอย  ............................  ถนน..................................  
ตําบล/แขวง  ...........................................อําเภอ/เขต  ...................................  จังหวัด  ....................................
โทรศัพท.................................โทรสาร  .....................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม..........................  แรงมา  
(กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง  ......  หอง  หรือจํานวนท่ีนั่ง  ........................  ท่ีนั่ง  
กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว  ....................  ตัว)  จํานวนคนงาน  ..................  คน  
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี  .........................................  ตารางเมตร  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี  ...  เดือน  .................................พ.ศ.  ....................... 
 โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 �  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ   

  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

   �  ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 

 �  ๓.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 



-๒- 

 

�  ๔.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   �  ๕.  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได   

  โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

   �  ๖.  หนังสือยินยอมใหอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

  ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

 �  ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

  ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 �  ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

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

 
   ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลงชื่อ).....................................................  ผูรับใบอนุญาต 

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

 

  ความเห็นของเจาหนาท่ี 

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

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

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

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

 
 

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