
 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกระจายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกระจายและนายอําเภอปาติ้ว 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระจายนับแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระจายแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย  “เรื่องการควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบล 

ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สถานที่ประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต 

หรือกรรมวิธีการผลิตกิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือกิจการเกี่ยวกับการบริการที่กอใหเกิดมลพิษ 

หรือส่ิงท่ีทําใหเกิดโรคซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น 

ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  เปนตน 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน 

หรือส่ิงกอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถามูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง

สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพโดยอาจมี 

บริการเสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกาย  เพ่ือสุขภาพโภชนาบําบัด 

และการควบคุมอาหาร  โยคะ  และการทําสมาธิ  การใชสมุนไพร  หรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไมก็ได  ทั้งนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบ

โรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวง

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระจาย   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูกเขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  

หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

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

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกลเครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
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  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ําอบสมุนไพร  ยกเวนกิจการที่

ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํารําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  กาผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตักดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
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   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
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   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ.๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ี เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอัน

เกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่วระบายน้ํา 

ไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก
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ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ําเครื่องปองกันกล่ินไอเสียความสะเทือน 

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบยีบขอบัญญตัแิละประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ.๒ 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนัง สือแจงคํา ส่ังไมอนุญาต 

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแต 

ที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ 

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตวันเวลาท่ีไดรับ

อนุญาต 

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูใน

สภาพที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัย  ไมให

เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะ

นําโรคอื่น ๆ 

  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคภัียและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึน้มี

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

  (๗)  กรณีที่ผูประกอบกจิการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกระจายเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ๗และขอ  ๑๐  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ๗ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว 

และสําหรับสถานที่แหงเดียว 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกระจาย 

ขอ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.๒  โดยประทับตราสีแดงวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น  บันทึก

ดานหลังตนขั้วใบอนุญาต  เดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๔ 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๔ 

ขอ ๑๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๓ 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆใหใชแบบ  อภ.๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว  เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํา ส่ัง เ พิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว า 

ผูรับใบอนุญาต  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคํา ส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระจายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิรตัน  บญุทศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระจาย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

ลําดับท่ี 

 
ประเภทกิจการ 

 

คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 ๑.๑  การเพาะพันธุเลี้ยง  และอนุบาลสัตวทุกชนิด   

        ๑.๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก   

 ก.  การเลี้ยงมา  โคกระบือ   

 (๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๓๐ - ๕๐  ตัว ๒๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๕๑  ตัว ๕๐๐  

 ข.  การเลี้ยงสุกร     

 (๑)  การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  ไมเกิน  ๕๐  ตวั ๒๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๕๑  ตัวไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  

 (๓)  การเลี้ยงสุกรตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ค.  การเลี้ยงแกะแพะ     

 (๑)  การเลี้ยงแกะแพะตั้งแต  ๖  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐  

 (๒)  การเลี้ยงแกะแพะ  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว ๑๕๐  

 (๓)  การเลี้ยงแกะ  แพะตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป ๒๐๐  

       ๑.๑.๒  การเลี้ยงสัตวปกไดแก  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก     

                 ก. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๒๐๐  

                 ข. การเลี้ยงหานเปดไก  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐  

       ๑.๑.๓  การเลี้ยงสัตวน้ําไดแก  การเลี้ยงปลา  กุง     

                 ก. การเลี้ยงปลา  กุง  ขนาดพ้ืนท่ีบอตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 

                ข. การเลี้ยงปลากุง  ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐  

       ๑.๑.๔  การเลี้ยงสัตวเลือ้ยคลานหรือแมลง     

                  ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา     

 (๑)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอตั้งแต   
                    ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑๐๐   

 

 (๒)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอตั้งแต   
                   ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร ๔๐๐ 

 

 (๓)  การเลี้ยงตะพาบน้ําขนาดพ้ืนท่ีบอตั้งแต   
                   ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๖๐๐ 

 

                   ข.การเลี้ยงจระเข   

                     (๑)  การเลี้ยงจระเข  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐  

                     (๒)  การเลี้ยงจระเข  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐  

                     (๓)  การเลี้ยงจระเข  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐  
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                   ค.  การเลี้ยงนาก     

                        (๑)  การเลี้ยงนากตั้งแต  ๔  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๒๐๐  

                        (๒)  การเลี้ยงนาก  ตั้งแต  ๑๑  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

      ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม     

                ข.  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน   
๕๐  ตัว ๒๐๐ 

 

                ค.  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๓๐๐  

 ๑.๒  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี 

ลักษณะเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของ 
กิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  ไมวาทางตรง 
หรือไมก็ตาม 

   
   

๑,๐๐๐ 

 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ     

 ๒.๑  การฆา  หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย 

ขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   

   

 

        ๒.๑.๑  การฆาหาน  เปด  ไกตั้งแต  ๓๐  -  ๕๐  ตัว ๑๐๐  

        ๒.๑.๒  การฆาหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๕๑  -  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐  

        ๒.๑.๓  การฆาหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

 ๒.๒  การหมักฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว     

        ๒.๒.๑  การหมักฟอก  ตาก  หนังสัตวและขนสัตว ๒๐๐  

        ๒.๒.๒  การสะสมหนังสัตวและขนสัตว ๒๐๐  

 ๒.๓  การสะสมเขากระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒๐๐  

 ๒.๔  การเค่ียวเอ็น  หรือไขสัตว ๒๐๐  

 ๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตอ่ืน ๆ จากเปลือกกระดอง  กระดูก 

เขา  หนังขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา 
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

   

   
๕๐๐ 

 

 ๒.๖  การผลิตโม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   

   
   

 

   ๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

   ๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๑  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๓๐๐  

   ๒.๖.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐  

 ๒.๗  การผลิตแปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๕๐๐  

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่มน้ําดื่ม 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

 

 

 



-๓- 

เลขท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

   
๓.๑  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   
๑๐๐    

   
   

๓.๒  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว 
ไดแกปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  

กะป  น้ําปลาหอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 

   

   
๓๐๐ 

   
   

   

๓.๓  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 

   

๑๐๐    

   

๓.๔  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่งตม  ตุนเค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

   

๑๐๐    

 ๓.๕  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๒๐๐  

 
๓.๖  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู วุนเสน เก๊ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

   
    

          ๓.๖.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐    

          ๓.๖.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐    

   

๓.๗  การผลิต บะหม่ี มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ท่ีคลายคลึงกัน 

   

      

          ๓.๗.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐    

          ๓.๗.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๒๐๐    

 ๓.๘  การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ     

          ๓.๘.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐    

          ๓.๘.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๓๐๐    

 ๓.๙  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว     

          ๓.๙.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐    

          ๓.๙.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐    

   

๓.๑๐  การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย

ผลิตเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

   

๔๐๐    

 ๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม ๒๐๐  

 ๓.๑๒  การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ     

            ๓.๑๒.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐    

            ๓.๑๒.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐    

 
๓.๑๓  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง หรือเครื่องดื่ม 
ชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐  

 ๓.๑๔  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน ๒,๐๐๐  

 ๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๕๐๐  

 ๓.๑๖  การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง ๓๐๐  

   

๓.๑๗  การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช

ผลไม ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
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            ๓.๑๗.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

            ๓.๑๗.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 
๓.๑๘  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด   
หรือภาชนะอ่ืนใด    

 

           ๓.๑๘.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

           ๓.๑๘.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๓.๑๙  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร ๕๐๐  

 ๓.๒๐  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม     

            ๓.๒๐.๑  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

            ๓.๒๐.๒  ผลิตโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 ๓.๒๑  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๒๐๐  

 ๓.๒๒  การแกะ ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๕๐๐  

 ๓.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๕๐๐  

 

๓.๒๔  การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา 

ข้ึนไป ๕๐๐ 

 

๔   

   

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   

   

 

 ๔.๑  การผลิตโม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา ๕๐๐  

   
๔.๒  การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

   
๕๐๐ 

 

 ๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี ผลติภัณฑจากสําลี ๕๐๐  

 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐  

   

๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

   

๕๐๐ 

 

  ๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร     

 ๕.๑  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๕๐๐  

 ๕.๒  การลาง  อบ รม  หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐  

   
๕.๓  การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

   
๕๐๐ 

 

 
๕.๔  การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ   
ก็ตาม    

 

          ๕.๔.๑  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐  

          ๕.๔.๒  ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมาแตไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๓๐๐  

          ๕.๔.๓  ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

 ๕.๕  การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐  

 ๕.๖  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๓๐๐  

 ๕.๗  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย     
 



-๕- 

เลขท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สต. 

          ๕.๗.๑  ปุยตั้งแต  ๓  ตัน  แตไมเกิน  ๑๐  ตัน ๒๐๐  

          ๕.๗.๒  ปุยตั้งแต  ๑๐  ตันข้ึนไป ๕๐๐  

 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๓๐๐  

   

๕.๙  การตากการสะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย 

ขาวโพด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

   

   

 

          ๕.๙.๑  ตั้งแต  ๕  ตันแตไมเกิน  ๑๐  ตัน ๓๐๐  

          ๕.๙.๒  ตั้งแต  ๑๑  ตันแตไมเกิน  ๒๐  ตัน ๕๐๐  

          ๕.๙.๓  ตั้งแต  ๒๑  ตันข้ึนไป ๑๐๐๐  

๖   กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร     

   

๖.๑  การผลิตภาชนะเครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตางๆ 

ดวยโลหะหรือแร 

   

   

 

          ๖.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  

          ๖.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   

๖.๒  การถลุงแรการหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   

๕๐๐ 

 

   

๖.๓  การกลึงเจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซไฟฟายกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

   

๒๐๐ 

 

   

๖.๔  การเคลือบชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   

๕๐๐ 

 

   

๖.๕  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   

๒๐๐ 

 

 ๖.๖  การทําเหมืองแรสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร ๕๐๐  

  ๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล     

 ๗.๑  การตอประกอบ  เคาะ  ปะผ ุ พนส ี หรือพนสารกันสนิมยานยนต     

         ๗.๑.๑  การตอ  การประกอบยานยนต ๑,๐๐๐  

         ๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุ  การพนสีการพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐  

 ๗.๒  การผลิตยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐  

   

   

๗.๓  การซอมการปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องจักรกล 

   

   

   

 

         ๗.๓.๑  การซอมรถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐  

         ๗.๓.๒  การซอมรถจักรยานยนต ๒๐๐  

   

   

      ๗.๓.๓  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน 

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   

๕๐๐ 
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๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว 

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง 

ยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   

   

   

 

          ๗.๔.๑  รถยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๕๐๐  

          ๗.๔.๒  รถจักรยานยนต ๕๐๐  

 ๗.๕  การลาง ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๓๐๐  

 ๗.๖  การผลิต สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๒๐๐  

 ๗.๗  การจําหนาย ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ ๓๐๐  

 ๗.๘  การผลิต ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐  

   

๗.๙  การสะสมการซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

   

๕๐๐ 

 

  ๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ     

 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  

 ๘.๒  การเลื่อยซอย  ขัด  ใส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร     

          ๘.๒.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑  แรงมา ๓๐๐  

          ๘.๒.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑ - ๕  แรงมา ๕๐๐  

          ๘.๒.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

   

๘.๓  การผลิต พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   

   

 

          ๘.๓.๑  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑  แรงมา ๒๐๐  

   

       ๘.๓.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑  แรงมา   

แตไมเกิน  ๕  แรงมา ๓๐๐ 

 

          ๘.๓.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

 ๘.๔  การอบไม ๕๐๐  

 ๘.๕  การผลิต สะสม  แบงบรรจุธูป ๓๐๐  

 

๘.๖  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด 

ดวยกระดาษ    

 

          ๘.๖.๑  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๑  แรงมา ๑๐๐  

   

       ๘.๖.๒  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันเกินกวา  ๑  แรงมาแต 

ไมเกิน  ๕  แรงมา ๓๐๐ 

 

          ๘.๖.๓  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  

 ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๕๐๐  

 ๘.๘  การเผาถาน หรือสะสมถานยกเวนการใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน     

          ๘.๘.๑  การสะสมถาน  ตั้งแต  ๑๐  กระสอบถึง  ๒๐  กระสอบ ๑๐๐  

          ๘.๘.๒  การสะสมถาน  เกินกวา  ๒๐  -  ๔๐  กระสอบ ๒๐๐  

          ๘.๘.๓  การสะสมถาน  ๔๑  กระสอบข้ึนไป ๓๐๐  
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  ๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ     

   
๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถาน 
พยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   
๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ  นวด ๓,๐๐๐  

   
๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ 
อนุญาต  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ๑,๐๐๐   

 

   
   

๙.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตวาเปน 
การใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   
   

๕๐๐ 

 

 
   

   

๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว 
เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   
   

๑,๐๐๐ 

 

   
๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา  หรือหองแบงเชา  หรือ 
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   
   

 

          ๙.๖.๑  หองแบงเชา  ๑  -  ๑๐  หอง ๒๐๐  

          ๙.๖.๒  หองแบงเชา  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐  

          ๙.๖.๓  หองแบงเชา  ๒๑  หองข้ึนไป ๕๐๐  

 ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐  

   
๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 
คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

   
๕๐๐ 

 

   
๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาต (๙.๑) 

   
๑,๕๐๐ 

 

   
๙.๑๐  การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

   
๕๐๐ 

 

   

๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   

๒๐๐ 

 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลัง ๕๐๐  

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๕๐๐  

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง  หรือตูเกม ๕๐๐  

 ๙.๑๕  การประกอบกิจการบริการคอมพิวเตอร ๕๐๐  

 ๙.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ     

            ๙.๑๖.๑  ประกอบกิจการสนามกอลฟ ๑,๐๐๐  

            ๙.๑๖.๒  การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐  

   
๙.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข   
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม ๕๐๐ 

 

 ๙.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐  
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 ๙.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  

 ๙.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐  

 
   

๙.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือ 
รับฝากสัตวชั่วคราว 

   
๕๐๐ 

 

  ๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ     

 ๑๐.๑  การปนดาย กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก     

   
         ๑๐.๑.๑  การปนดาย  กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน   
๒๐  แรงมา ๕๐๐ 

 

   
         ๑๐.๑.๒  การปนดาย  กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา   
๒๐  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 

            ๑๐.๑.๓  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ี  ถึง  ๑๐  ก่ี ๒๐๐  

            ๑๐.๑.๔  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา  ๑๐  ก่ีข้ึนไป ๓๐๐  

 ๑๐.๒  การสะสม ปอ ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๕๐๐  

 ๑๐.๓  การปน ฝาย นุน  ใยสงัเคราะหดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๐.๕  การเย็บ ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร     

            ๑๐.๕.๑  ตั้งแต  ๕  เครื่อง  ไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๒๐๐  

            ๑๐.๕.๒  เกินกวา  ๑๐  -  ๒๐  เครื่อง ๓๐๐  

            ๑๐.๕.๓  ตั้งแต  ๒๑  เครื่องข้ึนไป ๕๐๐  

 ๑๐.๖  การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐  

 ๑๐.๗  การซัก  อบรีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐  

 ๑๐.๘  การยอม ฟอก  กัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐  

๑๑   กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

 ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา     

            ๑๑.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

            ๑๑.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 ๑๑.๒  การระเบิด โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 
๑๑.๓  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง    

 

            ๑๑.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

            ๑๑.๓.๒  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   

๑๑.๔  การสะสมผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ   
ใบอนุญาตใน  ๑๑ (๑) 

   
   

 

   
         ๑๑.๔.๑  เกินกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมแตไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๕  ตัน) ๓๐๐ 

 

   
        ๑๑.๔.๒  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมแตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
(๑๐  ตัน) ๕๐๐ 

 

           ๑๑.๔.๓  เกินกวา  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  (๑๐  ตัน)  ข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐  
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  ๑๑.๖  การเลื่อย ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช   
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๒๐๐ 

 

   ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๓๐๐  

 
  ๑๑.๘  การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม ๓๐๐ 

 

   ๑๑.๙  การผลิต ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐  

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๕๐๐  

 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐  

   
๑๑.๑๒  การลางการขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๖.๕) 

   
๕๐๐ 

 

๑๒   
   

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก 
และสารเคมีตาง ๆ 

   
   

 

 
๑๒.๑  การผลิต สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสาร
ตัวทําลาย    

 

            ๑๒.๑.๑  การทําน้ํากรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย ๒,๐๐๐  

   
         ๑๒.๑.๒  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 
หรือสารตัวทําละลาย ๑,๐๐๐ 

 

 ๑๒.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ     

            ๑๒.๒.๑  การผลิตกาซ ๒,๐๐๐  

            ๑๒.๒.๒  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

   
         ๑๒.๒.๓  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
ข้ึนไป ๕๐๐ 

 

            ๑๒.๒.๔  ปมกาซ ๕๐๐  

            ๑๒.๒.๕  การขนสงกาซ ๕๐๐  

 
๑๒.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ    

 

   
         ๑๒.๓.๑  การผลิต  กลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

 

   
        ๑๒.๓.๒  การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ตาง ๆ    

 

   ก.  การขายรายยอย  (ปมหลอด) ๒๐๐  

   ข.  ตั้งเปนปมหัวจาย ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๔  การผลิตสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๔๐๐  

 ๑๒.๕  การพนสียกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗  (๑)     

            ๑๒.๕.๑  การพนสีรถ ๕๐๐  

            ๑๒.๕.๒  การพนสีอยางอ่ืนนอกจากรถยนต ๓๐๐  

   
๑๒.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก
เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   
๕๐๐ 

 

 ๑๒.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน ๕๐๐  

 ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐  



 

-๑๐- 

เลขท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สต. 

   ๑๒.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐  

 
   

๑๒.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   
๒๐๐ 

 

 
๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง  

 

 ๑๒.๑๒  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐  

 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐  

   
๑๒.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   
๑,๐๐๐ 

 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค     

              ๑๒.๑๖.๑  ไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร ๓๐๐  

              ๑๒.๑๖.๒  ตั้งแต  ๒,๐๐๑  ลิตรข้ึนไป ๕๐๐  

 ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว ๓๐๐  

๑๓   กิจการอ่ืน ๆ     

 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร     

            ๑๓.๑.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑  แรงมา ๒๐๐  

            ๑๓.๑.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมาแตไมเกิน  ๕  แรงมา ๔๐๐  

            ๑๓.๑.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๖๐๐  

 
   

๑๓.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 

   
๓๐๐ 

 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐  

 ๑๓.๔  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือถายเอกสาร ๒๐๐  

 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช     

   
         ๑๓.๕.๑  พ้ืนท่ีวางวัตถุตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน   
๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 

   
        ๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีวางวัตถุตั้งแต  ๑๐๑  ตางรางเมตร  แตไมเกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

 

           ๑๓.๕.๓  พ้ืนท่ีวางวัตถุตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐  

   
๑๓.๗  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   
๑๐๐ 

 

 ๑๓.๘  การพิมพ  เขียน  พนส ี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๒๐๐  

 ๑๓.๙  การกอสราง ๕๐๐  

 ๑๓.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๓๐๐  

 ๑๓.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค ๓๐๐  

 ๑๓.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๓๐๐  

 ๑๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๕๐๐  
 



แบบ อภ. 1  
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 
ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)...................................................................................................................................................... 
� เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ.................ปสัญชาต.ิ.............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี.....................................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย........................................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง............................................................  
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท..............................โทรสาร........................................... 
� เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี................................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................  
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................โทรศัพท......................................... 
โทรสาร................................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิตบุิคคลผูขออนุญาต ดังน้ี 

1. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี...................................  
ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..........................................  
จังหวัด.........................................................โทรศัพท........................................................โทรสาร...............................................................  

2. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี..................................หมูท่ี............................. 
ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................  
จังหวัด.........................................................โทรศัพท.........................................................โทรสาร.............................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังน้ี 

1. ช่ือสถานประกอบการ...........................................................ประกอบกิจการ......................................................................... 
ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.....................................................................................ลําดับท่ี..........................................  
กําลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง.........................................หอง)  
หรือจํานวนท่ีน่ัง.................................ท่ีน่ัง    (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว............................................ตัว)  
จํานวนคนงาน.......................คน 

2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................................  
แขวง.....................................เขต.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท............................................................ 
โทรสาร..................................อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี..................................ตารางเมตรบรเิวณสถานประกอบการ (รวมท้ัง 
อาคารประกอบการ) มีเน้ือท่ี.....................ตารางเมตรท่ีดนิบริเวณสถานประกอบการเปนของ................................................................... 
อาคารประกอบการเปนของ............................................................................อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม � กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................(เปนไมหรือหองแถวตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรบั 
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ......................................................... 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ � มี � ไมม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตตดิตอดานเหนือ.......................................................................................................................................... 
   ดานใต.......................................................................................................................................................... 
   ดานตะวันออก.............................................................................................................................................. 
3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ช่ัวโมง..................กะ 
    วันหยุดงานประจําสปัดาห.................................................................  
4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการรวม...............................คน 

4.1 เจาหนาท่ีบรหิารและวิชาการ..............................................คน 
4.2 คนงานชาย....................คนคนงานหญิง...............................คน 
4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................................คน 
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ..................................................คน 
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5. การผลติ 
5.1 ช่ือปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบปริมาณการใช (ตอป)               แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย)  
 
5.1.1 ........................................................ ......................................................... ............................................................  
5.1.2 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.1.3 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.1.4 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.1.5 ........................................................ ......................................................... ......................................................... ...  
 
5.2 ช่ือผลิตภัณฑปริมาณการผลติและการจําหนาย 

ผลิตภัณฑปรมิาณการผลิต (ตอป) การจําหนาย (ระบุสถานท่ีจําหนาย)  
 
5.2.1 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.2.2 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.2.3 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.2.4 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.2.5 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
 
5.3 วัตถุผลพลอยได (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี)  
วัตถุผลพลอยไดปริมาณวัตถุผลพลอยไดจําหนายได/จําหนายไมได 

 
5.3.1 ........................................................ ......................................................... ............................................................  
5.3.2 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
5.3.3 ........................................................ ......................................................... ............................................................ 
 
5.4 อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบการไดแก (ระบุชนิดขนาดจํานวน)  
 
5.3.1 .........................................ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
5.3.2 .........................................ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
5.3.3 .........................................ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
 

6. การควบคุมมลพิษ 
6.1 มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและปริมาณ) (ถามี)  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

           ...................................................................................................................................................................................... 
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6.2 การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรบัปรุงคุณภาพนํ้าเสยี/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

7. มาตรการปองกันอันตรายสาํหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

8. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันใหแสดงทุกช้ัน) รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รายละเอียดกระบวนการผลติของสถานประกอบการพรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลติ 
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต 

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

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

......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
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 10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
� 11.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
� 11.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
� 11.3 สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
� 11.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
            (กรณผีูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
� 11.5 หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดยถูกตองตาม 
            กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
� 11.6 หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิ 
            ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  
� 11.7 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 
            ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
� 11.8 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
� 11.9 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
 
 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

           แบบ อภ. 2 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

  อนุญาตให...................................................................................................อายุ..............................................ป 

สัญชาติ................................   เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................................................อยูบาน/สํานักงาน 

เลขท่ี...................หมูท่ี....................ถนน..........................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................................ 

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

  ขอ 1 ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท........................................................................................... 

ลําดับท่ี...................................คาธรรมเนียม.........................................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ........................................................... 

เลขท่ี.................................ลงวันท่ี........................เดือน.............................................พ.ศ. ...........................โดยใชช่ือสถานประกอบการวา 

.........................................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................................................ตารางเมตร 

กําลังเครื่องจักร.................................แรงมา  จํานวนคนงาน ............................... คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี .......................หมูท่ี......................... 

ถนน..............................................ตําบล.........................................อําเภอ..........................................จงัหวัด............................................... 

โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................ 

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปน้ี 

          (1)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจาย  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ  พ.ศ. 2560 และปฏิบัตกิารอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   คําสั่งพนักงานทองถ่ิน

รวมท้ังระเบียบขอบังคับและคาํสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย  

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

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

 
 

 

(ลายมือช่ือ) ........................................................ 

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 
 



      

            แบบ อภ. 3 

 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................................................................................................................  
� เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ............ปสัญชาต.ิ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � 
อยูบานเลขท่ี................ หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................โทรศัพท..................................โทรสาร....................................... 
� เปนนิติบุคคลประเภท.............................................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................หมูท่ี……..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................  
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โทรศัพท...........................................  
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังน้ี 

1. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.................................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวัด.......................................................โทรศัพท...........................................................โทรสาร................................................................  

2. (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................อยูบาน  เลขท่ี..............................หมูท่ี................................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.........................................................................................  
เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเลมท่ี................เลขท่ี...........ป.............  
ประกอบกิจการ........................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................  
ลําดับท่ี................โดยใชช่ือสถานประกอบการวา......................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี............................  
หมูท่ี................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................แขวง................................................................  
เขต........................จังหวัด....................... โทรศัพท .............................................โทรสาร......................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม 
....................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง............หองหรือจํานวนท่ีน่ัง..................ท่ีน่ังกรณีท่ีเปน 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว.............ตัว) จํานวนคนงาน................คนอาคารประกอบการมีเน้ือท่ี...............ตารางเมตร 
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งจะหมดอายลุงในวันท่ี..................เดือน.......................................  
พ.ศ...................โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

 

� 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
� 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
� 3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
� 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณ ี
        ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
� 5. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดยถูกตองตาม 
        กฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
� 6. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ี 
          ใชเปนสถานประกอบการ) 
� 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ 
        มอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
� 8. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
� 9. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................  
 
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 



       แบบ อภ. 4  
 

คําขอเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานท่ีหรือเครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)............................................................ � เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ.................ปสัญชาต.ิ............................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี............................... หมูท่ี ..................................
ตรอก/ซอย........................................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง......................................................  
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท................................โทรสาร.........................................  
� เปนนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...........................................ถน.......................................................  
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................โทรศัพท.......................................  
โทรสาร.................................................... โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี 

1. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี……………………………… 
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต……………………………………… 
จังหวัด...........................................................โทรศัพท..............................................................โทรสาร………………………………………….…… 

2. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี…………………………….. 
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................... 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระจายวาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว 
ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 1. ใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี..................ป......................ออกใหเมื่อวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ..................  

2. ช่ือสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ…………………………………………………………………. 
ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................................................ลําดบัท่ี....................................  
กําลังเครื่องจักรโดยรวม................................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจาํนวนหอง...................................หอง 
หรือจํานวนท่ีน่ัง...................ท่ีน่ังกรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว....................ตัว) จํานวนคนงาน.................คน 

3. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................................  
ตําบล...............................อําเภอ.........................................จังหวัด................................โทรศัพท...............................................................  
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมเีน้ือท่ี...................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคาร 
ประกอบการ) มีเน้ือท่ี.....................ตารางเมตรท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ...............................................................................  
อาคารประกอบการเปนของ.....................................................................................อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม � กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................(เปนไมหรือหองแถวตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ไดรับ 
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ........................................................  
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ � มี � ไมม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตตดิตอดานเหนือ...........................................................................................................................................  
   ดานใต................................................................................................................................................  
   ดานตะวันออก...................................................................................................................................  

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

วันหยุดงานประจําสัปดาห.........................................................................  
 5. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานท่ีหรือเครื่องจักรของ 
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

5.1 เพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
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5.2 เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเครื่องจักร/หอง/ท่ีน่ัง/ตัว)  
...................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................  
5.3 เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติ 
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
5.4 เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
6. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 � 6.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 � 6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
 � 6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

 � 6.4 สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 � 6.5 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

                           นิติบุคคล (กรณผีูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 � 6.6 หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดยถูกตอง 
               ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 � 6.7 หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสญัญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูรับใบอนุญาตไมมีกรรมสทิธ์ิ 
               ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  
 � 6.8 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
               อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 � 6.9 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 � 6.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผูรับใบอนุญาต 

 

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

 

            
 

 

 

 

 

 

 



แบบ อภ. 6  
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)........................................................ � เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ..................ปสัญชาต.ิ................................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี..........................................................................  
หมูท่ี............................... ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...............................................  
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท................................โทรสาร..........................................  
� เปนนิติบุคคลประเภท............................................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.......................................................  
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................โทรศัพท..........................................  
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังน้ี 

1. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี...................................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด........................................................โทรศัพท.........................................................โทรสาร.................................................................  

2. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี...................................  
ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด.............................................................โทรศัพท...............................................................โทรสาร......................................................  
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเลมท่ี...............เลขท่ี...........ป................  
ประกอบกิจการ........................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................  
ลําดับท่ี....................โดยใชช่ือสถานประกอบการวา....................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................  
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................ตําบล................................................................  
อําเภอ................................จังหวัด............................... โทรศัพท .................................โทรสาร...............................กําลังเครื่องจักรโดยรวม 
....................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง............หองหรือจํานวนท่ีน่ัง..................ท่ีน่ังกรณีท่ีเปน 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว.............ตัว) จํานวนคนงาน................คนอาคารประกอบการมีเน้ือท่ี...............ตารางเมตร 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินเน่ืองจากใบอนุญาตของขาพเจา 

ดังกลาวขางตน � สูญหาย � ถูกทําลาย � ชํารุดในสาระสําคญัโดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
� 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
� 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
� 3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
� 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณผีูขอรับ 
        ใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
� 5. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
        วาดวยการควบคุมอาคาร 
� 6. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิ 
        ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
� 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
        (กรณเีจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

 � 8. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
� 9. กรณีใบอนุญาตชํารดุในสาระสําคัญใหนําใบอนุญาตเดมิท่ีชํารุดน้ันมาแสดง 
� 10. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................  

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 
 

      (ลงช่ือ)....................................................ผูรับใบอนุญาต 
          (....................................................) 

 
 



แบบ อภ. 8 
 

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

 
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)............................................................. � เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ.................ปสัญชาต.ิ........................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี....................................... หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................โทรศัพท..................................โทรสาร..........................................  
� เปนนิติบุคคลประเภท.........................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................................  
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................โทรศัพท...........................................  
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี 

1. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี......................................  
ตรอก/ซอย...................................ถนน................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................  
จังหวัด......................................................โทรศัพท........................................................โทรสาร...................................................................  

2. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.................................... 
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด....................................................โทรศัพท..............................................................โทรสาร...............................................................  
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท.................................................................................................................................................ลาํดับท่ี............................................  
ช่ือสถานประกอบการ..........................................................ใบอนุญาตเลมท่ี...................เลขท่ี...................ป................................ตั้งอยู  ณ 
เลขท่ี...............หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล................................................  
อําเภอ.................................... จังหวัด ......................................โทรศัพท...............................................โทรสาร..........................................  
ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................................. 

� เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ................................ปสัญชาต.ิ............................................................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี..........................................หมูท่ี......................... 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................................  
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................โทรศัพท....................................โทรสาร...............................................  

� เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.......................................................... 
ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................โทรศัพท............................................  
โทรสาร................................................. โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิตบุิคคลผูขออนุญาต ดังน้ี 

1. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี......................................  
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด..................................................โทรศัพท.......................................................โทรสาร.....................................................................  

2. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี......................................  
ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด..............................................................โทรศัพท.................................................โทรสาร...................................................................
โดยใชช่ือสถานประกอบการวา............................................................................................................และมีหลักฐานประการขอโอน ดังน้ี 

� 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน 
� 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
� 3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
� 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  
        (กรณผีูโอนหรือผูรบัโอนเปนนิติบุคคล)  
� 5. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
        วาดวยการควบคุมอาคาร 
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� 6. หนังสือยินยอมใหผูรับโอนใชอาคารหรือสญัญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูรับโอนไมมีกรรมสทิธ์ิในอาคาร 
        ท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
� 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
        อํานาจ (กรณผีูโอนหรือผูรบัโอนไมสามารถมายื่นคาํขอดวยตนเอง) 
� 8. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
� 9. อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.  

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
 

     (ลงช่ือ)..............................................................ผูรับใบอนุญาต 
                (..........................................................)  

 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................ผูรับโอนการดําเนินการ 
         (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ อภ. 9  
 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

 

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................� เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ...............ปสัญชาต.ิ...............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี...................................  
ตรอก/ซอย......................................................ถนน.............................................................ตําบล...............................................................  
อําเภอ...............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท..................................โทรสาร.............................................  
� เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................................................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................................  
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท..........................................  
โทรสาร.................................................... โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี 

1. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี...................................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด................................................................โทรศัพท..........................................................โทรสาร........................................................  

2. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี....................................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด............................................................โทรศัพท.......................................................โทรสาร...............................................................  
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเลมท่ี..............เลขท่ี...........ป.............  
ประกอบกิจการ........................................................ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................  
ลําดับท่ี...............โดยใชช่ือสถานประกอบการวา.......................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี............................  
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................................ตําบล................................................................  
อําเภอ......................................จังหวัด..................................โทรศัพท ...............................................โทรสาร.............................................  
ขอแจงเลิกการดาํเนินกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ินเน่ืองจาก.........................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................และไดเลิก/จะเลิกการ 
ดําเนินกิจการเมื่อวันท่ี................เดือน............................พ.ศ........................พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 � 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ. 2) เลมท่ี.............เลขท่ี...............ป....................  

� 2. ใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานท่ีหรือเครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอ 
          สุขภาพ (แบบ อภ.5) เลมท่ี..........................เลขท่ี...........................ป..........................(ถามี)  

� 3. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.7) เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป..............(ถาม)ี  
� 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
� 5. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

      (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได)  
� 6. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร 

      กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี)  
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการกอนเลิกการประกอบกิจการและขอความท่ีระบุ 

  ไวในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผูรับใบอนุญาต 
             (...................................................) 
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