
 หนา   ๒๗๕ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาตอง  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลสันปาตองและนายอําเภอนาเชือก  จึงตรา

ขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบลสันปาตอง  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสันปาตอง 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือทําใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ 

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก   

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
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 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ 

กระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึง 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค  

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
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(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การตาก  การสะสมหรือการขนถาย  ขาวโพด  หรือมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
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 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การผลิตแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทาคิ้ว  หรือ 

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง  ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให  

บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นในทํานอง

เดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 
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 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  ดิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ันการสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 
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 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว

ในขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่วระบายน้ํา

ไดสะดวก 

(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือผูอาศัยใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  เพ่ือปองกัน 

มิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน   

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว 

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

(๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 



 หนา   ๒๘๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น  

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจตามประเภทที่กําหนดไวตามขอ  ๖  จะตองนําเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้  มาแสดงตอเจาพนักงานสวนทองถิ่น   

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน   

(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร

หรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได   

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(๕) หลักฐานสําคัญอื่น  ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหนํามาแสดง 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๘๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสันปาตองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสันปาตอง 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๒๘๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสันปาตองกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ

ผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 



 หนา   ๒๘๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลสันปาตอง  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เศรษฐศักดิ์  เฒาสีสุราช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสันปาตอง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 

เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

 (ก) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
  (๑) จํานวน  ตั้งแต  ๒๐ – ๕๐  ตัว 
  (๒) จํานวน  ตั้งแต  ๕๐ – ๑๐๐  ตัว 
  (๓) จํานวน  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
  (ข) การเลี้ยงมา  ตัวละ ๕๐ 
  (ค) การลี้ยงสุกร 

  (๑) จํานวน  ตั้งแต  ๒๐ – ๕๐  ตัว 
  (๒) จํานวน  ตั้งแต  ๕๑ – ๘๐  ตัว 
  (๓) จํานวน  ตั้งแต  ๘๑ – ๑๐๐  ตัว 
  (๔) จํานวน  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

  (ง) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  (๑) ไมเกิน  ๕  ตัว 
  (๒) ตั้งแต  ๖ – ๑๐  ตัว 
  (๓) ตั้งแต  ๑๑ – ๒๐  ตัว 
  (๔) ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

  (จ) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
  (๑) จํานวน  ตั้งแต  ๕๐ – ๑๐๐  ตัว 
  (๒) จํานวน  ตั้งแต  ๑๐๑ – ๕๐๐  ตัว 
  (๓) จํานวน  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
  (ฉ) การเลี้ยงแมลง 200 
  (ช) การเลี้ยงปลาสวยงาม  ตัวละ ๒๐๐ 
  (ซ) สัตวเลื้อยคลาน  ตัวละ ๕๐ 
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   

 (ก) ไมเกิน  ๕  ตัว 
 (ข) จํานวน  ตั้งแต  ๖ – ๑๐  ตัว 
 (ค) จํานวน  ตั้งแต  ๑๑ – ๒๐  ตัว 
 (ง) จํานวน  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐ 

๑๕๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือทําใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้นท้ังนี้  
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 

๒,๐๐๐ 



-๒ - 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

๒ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 (๒.๑) การฆาสัตว  (โรงฆาสัตว)  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การ

ขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) วันละ  ๑ - ๕๐  ตัว 
 (ข) วันละ  ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
 (ค) วันละ  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก 
 (ก) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว   
 (ข) การสะสมหนังสัตว   

 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 
 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หนังสัตว ๑,๐๐๐ 
 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
 

๕๐๐ 
 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
 

๓๐๐ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือ
เปนอาหารสัตว 

 
 

๑,๐๐๐ 
 (๒.๘) การสะสมหรือลางครั่ง 

 (ก) ไมเกิน  ๕๐  ลูกบาศกเมตร 
 (ข) ไมเกิน  ๕๐  ลูกบาศกเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตร   
 (ค) เกิน  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม ๑,๐๐๐ 
 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยวซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๕  แรงมา 
 (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) ไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 (ข) ไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๔๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว 
พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 
 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 
 (๓.๗) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย

 (ก) การผลิตเสนหม่ี  กวยเตี๋ยว  วุนเสน 
  (๑) โดยใชเครื่องจักร 
  (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
  (๓) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  
๕๐  แรงมา 
  (๔) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 
 (ข) การผลิตขนมจีน  เตาหู  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย 
  (๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (๒) โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๖๐๐ 
_๘๐๐ 

 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ ๕๐๐ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ๕๐๐ 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
 (ก) ขายปลีก 
 (ข) ขายสง 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๓๐๐ 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ 
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การแบงบรรจุ 

 
๓,๐๐๐ 
๑๕๐ 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๕๐๐ 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การแบงบรรจุ 

 
๓,๐๐๐ 
๑๕๐ 

 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

 (ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๕  แรงมา 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐  แรงมา 
 (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๕๐๐ 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (ก) การผลิตน้ํากลั่น 
 (ข) การผลิตน้ําบริโภค 
  (๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๕  แรงมา   
  (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๕๐๐ 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ  ๕๐๐ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๕  แรงมา   
 (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักร  

 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๒,๕๐๐ 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร  และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๕  แรงมา 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๕  แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา 
 (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา 
 (ง) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ
ชําระลาง 

 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  ๕๐๐ 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักร  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๕๐๐ 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ  ๑,๕๐๐ 
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(บาทตอป) 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๕๐๐ 
 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๕๐๐ 
 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 
 

๑,๕๐๐ 
 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน ๑๐  แรงมา 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๑๐  แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา 
 (ค) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๒๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ ๕๐๐ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (ก) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๑๐๐  แรงมา 
 (ข) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (ก) การผลิต   
 (ข) การสะสมปุย 
  (๑) ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
  (๒) เกิน  ๕๐๐  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
  (๓) เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๒,๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๒,๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ  

 (ก) โดยใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) ๕๐๐ 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
 (ก) การกลึง การเจาะ การตี  การตัด   การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร 
  (๑) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน  ๒๕  แรงมา 
  (๒) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกิน  ๒๕  แรงมาข้ึนไป 
 (ข) การเชื่อม  การประสานโลหะดวยกาซหรือไฟฟา 

 
 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 
๕๐๐ 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน
กิจการใน  (๖.๑) 

 
๕๐๐ 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๕๐๐ 
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๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 
 (ก) การตอ  การประกอบ   
  (๑) รถยนต 
  (๒) รถจักรยานยนต  หรือสามลอเครื่อง 
 (ข) การเคาะ  การปะผุ  การพนสี   
  (๑) รถยนต 
  (๒) รถจักรยานยนต  หรือสามลอเครื่อง 
 (ค) การพนสารกันสนิมยานยนต 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 
๘๐๐ 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยาน
ยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
 

๒,๕๐๐ 
 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๑,๐๐๐ 
 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (ก) การผลิต 
 (ข) การอัด  การซอม 

 
๒,๕๐๐ 
๘๐๐ 

 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (ก) รถยนต 
 (ข) รถจักรยานยนต  หรือรถสามลอ 

 
๘๐๐ 
๓๐๐ 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๘๐๐ 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  
 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ ๒,๕๐๐ 
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
 

๑,๐๐๐ 
 (๘.๓) การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
 

๑,๐๐๐ 
 (๘.๔) การอบไม ๑,๐๐๐ 
 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๘๐๐ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๑,๐๐๐ 
 (๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

 (ก) การเผา 
 

๒,๐๐๐ 
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 (ข) การสะสม 
  (๑) เกินกวา  ๕๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม 
  (๒) เกินกวา  ๒๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
  (๓) เกินกวา  ๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๒,๐๐๐ 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน
การใหบริการใน  (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๒,๐๐๐ 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (ก) หองพัก  ตั้งแต  ๑ – ๕๐  หอง 
 (ข) หองพัก  ตั้งแต  ๕๑ – ๘๐  หอง 
 (ค) หองพัก  ตั้งแต  ๘๑ – ๑๒๐  หอง 
 (ง) หองพัก  ตั้งแต  ๑๒๑   หองข้ึนไป 

 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (ก) ตั้งแต  ๑ – ๕  หอง 
 (ข) ตั้งแต  ๖ – ๑๐  หอง 
 (ค) ตั้งแต  ๑๑ – ๒๐  หอง 
 (ง) ตั้งแต  ๒๑   หองข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 

 (๙.๖) การประกอบกิจการมหรสพ 
 (ก) โรงภาพยนตร 
 (ข) โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนตร 

 
๑,๐๐๐ 
๒๕๐ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ
หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (ก) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 (ข) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
 (ค) สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 
๑,๐๐๐ 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

 
๒,๕๐๐ 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
๒๐๐ 
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 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปน
การใหบริการใน  (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

๑,๐๐๐ 
 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๑,๐๐๐ 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๕๐๐ 
 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๕๐๐ 

๑๐ กจิการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
 (ก) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร   
 (ข) การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน  ก่ีข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๘๐๐ 
 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 
 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

 (ก) เครื่องจักร  ตังแต  ๕ – ๑๐  เครื่อง 
 (ข) เครื่องจักร  ตังแต  ๑๑ – ๓๐  เครื่อง 
 (ค) เครื่องจักร  ตังแต  ๓๑    เครื่องข้ึนไป 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน  ๆ  ๘๐๐ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 
 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ๘๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๘๐๐ 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (ก) โดยไมใชเครื่องจักร 
 (ข) โดยใชเครื่องจักร 

 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (ก) การสะสม  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (ข) การผสมซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (ก) เครื่องเจียระไน  ตั้งแต  ๒ – ๕  เครื่อง 

 
๔๐๐ 
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 (ข) เครื่องเจียระไน  ตั้งแต  ๖ – ๑๐  เครื่อง 
 (ค) เครื่องเจียระไน  ตั้งแต  ๑๑  เครื่องข้ึนไป 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ  ๖๐๐ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๘๐๐ 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา 
เปนตน 

 
 

๒,๕๐๐ 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๒,๕๐๐ 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 
 (ก) การผลิต  การบรรจุ  การขนสง 
 (ข) การสะสม   

 
 

๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ   
 (ก) การผลิต  การบรรจุ  การขนสง 
 (ข) การสะสม   
  (๑) ตั้งแต  ๑ – ๓๐  ถัง 
  (๒) ตั้งแต  ๓๑ – ๕๐  ถัง 
  (๓) ตั้งแต  ๕๑  ถังข้ึนไป 

 
๒,๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง  ๆ  
 (ก) จํานวนไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 (ข) จํานวนเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
 (ก) การผลิต  การขนสง 
 (ข) การสะสม   

 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) ๓๐๐ 
 (๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

๕๐๐ 
 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน ๕๐๐ 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๒,๕๐๐ 
 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (ก) ฟลมรูปถาย   
 (ข) ฟลมภาพยนตร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   



-๑๐ - 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๕๐๐ 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (ก) การผลิต   
 (ข) การบรรจุ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
 (ก) การผลิต  การสะสม   
 (ข) การขนสง 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 
 (ก) การผลิต  การบรรจุ  การขนสง 
 (ข) การสะสม   

 
 

๒,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 (ก) การผลิต  การบรรจุ   
 (ข) การสะสม   

 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน  ๆ   
 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน  ๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (ก) มีแทนพิมพไมเกิน  ๒  แทน 
 (ข) มีแทนพิมพเกิน  ๒  แทนข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณไฟฟา 
 (ก) การผลิต   
 (ข) การซอม 

 
 

๒,๕๐๐ 
๖๐๐ 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๘๐๐ 
 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (ก) การพิมพแบบ  พิมพเขียว   
 (ข) การถายเอกสาร 

 
๘๐๐ 
๓๐๐ 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
 (ก) พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 (ข) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 (ค) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรแตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (ง) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



-๑๑ - 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

(บาทตอป) 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (ก) พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 (ข) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 (ค) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรแตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ง) พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 (๑๓.๙) การกอสราง ๕๐๐ 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕๐๐ 

 



  

 แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

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

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

 

ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว).................................................................................................................................... 

� เปนบุคคลธรรมดา อาย.ุ....................ป สัญชาติ.......................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี 

�-����-�����-��-�  อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................................หมูท่ี................................. 

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

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

� เปนนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเม่ือ.............................................. 

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

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

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

 

ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังนี้  

๑. ...............................................................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี................ 

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

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

โทรสาร..................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อยูบานเลขที…่................... หมูที่..................... 

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

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

โทรสาร..................................................... 

 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  

๑. ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................................... 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................................................................................................... 

ลําดับที.่...........................................................................................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม........................................แรงมา 

(กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง...............................หองหรือจํานวนที่นั่ง..............................ที่นั่ง 

กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจาํนวนตัว...........................................ตัว)   จํานวนคนงาน...................คน  



 ๒ 
 
๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที.่............................. หมูที่................... ถนน..................................................................... 

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

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

อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  

มีเนื้อที่............................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ...................................................................... 

อาคารประกอบการเปนของ................................................................................................................................................... 

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

ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) 

ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...................................................................................................................

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ………………………................................................................................................... 

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี  �  ไมมี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  

ดานเหนือ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา....................... น. ถึงเวลา……......................น. รวมวันละ.................. ชั่วโมง............ กะ 

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

๔. จํานวนและระดับผูซึง่ทํางานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน  

 ๔.๑ เจาหนาทีบ่ริหารและวิชาการ.....................................คน  

 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน  คนงานหญิง................................คน  

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

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

๕. การผลิต  

 ๕.๑ ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงทีม่าของวัตถุดิบ  

   วัตถุดิบ ปริมาณการใช (ตอป) แหลงที่มา (ระบุบริษัท/หางราน 

      ของผูจําหนาย)  

  ๕.๑.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๑.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๑.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๑.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๑.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 

 

๒ 



 ๒ 
 
 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 

   ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต (ตอป) การจําหนาย  

      (ระบุสถานที่จาํหนาย 

  ๕.๒.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๒.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๒.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๒.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๒.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 

 

 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถาม)ี 

   วัตถุผลพลอยได ปริมาณวัตถุผลพลอยได จําหนายได / จําหนายไมได 

  ๕.๓.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๓.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๓.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๓.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 

  ๕.๓.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 

 

 ๕.๔ อุปกรณ / เคร่ืองมือ / เคร่ืองจักร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนดิ ขนาด จํานวน) 

   

  ๕.๔.๑) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เคร่ือง 

  ๕.๔.๒) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เคร่ือง 

  ๕.๔.๓) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เคร่ือง 

 

๖. การควบคุมมลพิษ  

 ๖.๑ มลพิษที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) 

  (ถามี)  

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

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

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

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

 ๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสยี/ของเสีย/มลพิษอากาศ 

  / สิ่งปฏิกูล) 

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

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

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

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

๓ 



 ๒ 
 
 

๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน 

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

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

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

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

 

๘. แผนที่สงัเขป แสดงสถานทีต่ั้งสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. แผนที่แสดงพื้นทีป่ระกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชัน้ใหแสดงทุกชัน้) รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัตงิาน 

 ในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

๔ 



 ๒ 
 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

 ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

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

 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  

  ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

  ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

   ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  

  ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบคุคล 

   (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

  ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดยถูกตองตาม 

   กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

  ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ ์

   ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)  

  ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 

   ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายืน่คําขอดวยตนเอง)  

  ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ  

๕ 



 ๒ 
 
  ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 

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

  

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แบบ อภ.๑ เลขที่............................................กิจการลําดับที่................................................................................................ 

รับไวเมื่อวันที่..................................................ผูรับ................................................................................................................ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 



 ๒ 
 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................อายุ…………ป สัญชาติ …………… 

อยูบานเลขท่ี ……………….…. หมูท่ี …………….….. ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................... 
ตําบล / แขวง…….…......................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร.......................................................................................................  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................ 
..............................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................. 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตําบล..................................อําเภอ............................ 
จังหวัด ......................................โทรศัพท................................................ โทรสาร...................................................... 

๓. พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................................แรงมา  

จํานวนคนงาน...........................คน 
๔. พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 
 � สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 � สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตฯ 
 � ทะเบียนบานของท่ีตั้งกิจการหรือหนังสือสัญญาเชาท่ีดิน 
 � กรณีเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมหนังสือมอบอํานาจ    

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      ( ลงชื่อ ) ……………………………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต 

       ( …………………………..……….) 

คําขอเลขท่ี..................../.............. 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 ๒ 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบถวน � ไมครบถวน 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบวาเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...................................... 

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

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และใหชําระคาธรรมเนียม 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เนื่องจาก ……………………………………………………………........................... 

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

 

     ( ลงชื่อ ) ………………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

      ( ……………………....………….……….. ) 

                              วันท่ี……….../….……/……….. 

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

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

 

     ( ลงชื่อ ) ……………………………………………….  

      ( ……………………....………….……….. ) 

                              วันท่ี……….../….……/……….. 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

      ( ……………………....……………...……….. ) 

                              วันท่ี……….../….……/……….. 

 



 ๒ 
 
 

 

 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  

  เปนบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ป สัญชาติ................................. เลขหมายประจําตัวประชาชน 

เลขท่ี �-����-�����-��-� อยูบาน / สํานักงานเลขท่ี.................................หมูท่ี........................  

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

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

  เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเม่ือ.............................................. 

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

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

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

เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

เลมท่ี..................เลขท่ี......................ป........................ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท

.........................................................................ลาํดับท่ี..............................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา

..........................................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล...................................อําเภอ...................................... 

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

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก

ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  

 � สูญหาย 

 � ถูกทําลาย  

 � ชํารุดในสาระสําคัญ  

 

โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ   

 � ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

 � ๓. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

คําขอเลขท่ี..................../.............. 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 ๒ 
 

 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

 � ๕.   ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 � ๖.   หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ                                        

อํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 � ๗.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 

  

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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