
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายและนายอําเภอเมืองลพบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เรื่อง  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  หรือ
ให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นสถานที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง  บริเวณซ่ึงจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชน  เพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว  หรือเป็นครั้งคราว  หรือตามวันกําหนด 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสําเร็จ  และจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
จะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภคที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการต่อไปนี้  เป็นกิจการอันตรายที่ต้องควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลงิ้วราย 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์  ได้แก่  
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลาน  แมงหรือแมลง 
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 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  ได้แก่   
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่ที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนงัสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์   
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด   
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์   
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์   
 (๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง   
(๓) กิจการที่เก่ียวกับการอาหาร  เครื่องดื่ม  ได้แก่   
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม   
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  ยกเว้น

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
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 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง  

ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน   
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  ได้แก่ 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
(๕) กิจการเก่ียวกับการเกษตร  ได้แก่   
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน  ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
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 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  สะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
 (๕.๑๐) การเพาะเห็ดฟาง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  ได้แก่   
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการ 

ใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ได้แก่ 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง   
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้  ได้แก่   
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทา 

สารเคลือบเงาสี  หรอืการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
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 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ได้แก่   
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เ ป็นการให้บริการดังกล่าว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่การให้บริการ

ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อยู่ ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน   
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ  ได้แก่ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย 

ก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือส่ิงทออ่ืน 
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ   
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตผลิตภัณฑ์ใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี  ได้แก่   
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม่  การบดอัดชัน   
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุอ่ืนที่ใกล้เคียง 
 (๑๒.๑๒) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๓) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุสารสะสมกาว   
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ  ได้แก่   
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงตีพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์ลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง   
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   
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หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนกังานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย   

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  และมาตรการป้องกันอันตรายสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม  ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม   
ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๕) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นที่ด้วยวัตถุถาวร   

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังไว้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 
น้ําโสโครก  ไขมัน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องป้องกันกล่ิน  ไอ  
เสียง  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือส่ิงอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืนอยู่ข้างเคียง
ข้อกําหนดดังกล่าว  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ต้องให้แสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค 

(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเป้ือนอันได้สุขลักษณะเพียงพอ 
(๙) โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่นั้น  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ

จํานวนเพียงพอกับจํานวนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น  และต้องอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระ
ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

(๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว์  ต้องมีที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ 
(๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
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(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๑๓) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพื้นที่ได้รับอนุญาต 
(๑๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บส่ิงของที่เป็น

อาหารให้มิดชิด  อย่าให้หนูเข้ากินได้ 
(๑๕) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุ

แห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืน ๆ 
(๑๖) ถ้าเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร   

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๑๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ

เครื่องใช้  ตลอดจนกิจการที่กระทําได้  ในเวลาอันพอสมควรเม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ได้ทราบแล้ว 
ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉิน  ต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง   

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

(๓) ต้องมีห้องน้ํา  และห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  
ดังนี้   

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  
รวมทั้งมีการทาํความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ   

(๒) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลง  และสัตว์ที่ เป็นพาหะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาลอาหาร   

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการ  ต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ   

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้   
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น  จากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ  ให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง   

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

 
 

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการ  อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
หรือมลพิษความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ  จนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง   
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หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ออกข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามบุคคลใด
ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖   
ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับ
เอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
(๔) สําเนารายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่มีมติให้ประกอบกิจการได้   
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดําของผู้ขอรับใบอนุญาต  ขนาด  

๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
(๖) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายประกาศกําหนด   
ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้อง 
หรือครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีเหตุอันจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุผลจําเป็นแต่ละคร้ัง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ขอ้ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า
สละสิทธิ์   

ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสามสิบวัน  เม่ือได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อ
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราค่าธรรมเนียม
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบส่ีของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป   

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน   

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลงิ้วราย   

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้นําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต   

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใชใ้บอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๓๑ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง   
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๒ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันบังคับใช้
ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มนัส  รักพันธุ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย 
เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 

๑ 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน แมงหรือแมลง 

๑.๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก 
(๑) จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว 
(๒) จํานวนต้ังแต่  ๒๑-๑00 ตัว 
(๓) จํานวนต้ังแต่  ๑๐๐ ตัว ข้ึนไป 

๑.๑.๒  การเลี้ยงสัตว์ปีก 
(๑) จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑-๑,๐๐๐ ตัว 
(๒) จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัว ข้ึนไป 

๑.๑.๓  การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
(๑) จํานวนไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ตัว 
(๒) จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ตัว 
(๓) จํานวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๔  การเลี้ยงสัตว์เลือ้ยคลาน 
(๑) จํานวนไม่เกิน  ๑๐๐ ตัว 
(๒) จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑-๑,๐๐๐ ตัว 
(๓) จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

๑.๑.5  การเลี้ยงแมงหรือแมลง 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานํ้านม  
  ๑.๒.๑  จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว  
  ๑.๒.๒  จํานวนต้ังแต่  ๒๑-๑๐๐ ตัว  
  ๑.๒.3  จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป   

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี
จะมีการเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒ 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์  
๒.๑  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่ที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
      ๒.๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๒.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๒  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก ๘๐๐ 
๒.๓  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๘๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  ๘๐๐ 
 ๒.๕  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลอืกปู เปลอืกกุ้ง ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด  
 

๘๐๐ 
 ๒.๖  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ 

เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์  
       ๒.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ๒.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

         (๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
         (๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือทีเ่กินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  

 
 

๕๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๒.๗  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรอืพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อ
เป็นอาหารสัตว์  

 ๒.๗.๑  สถานที่ประกอบการมเีน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๗.๒  สถานที่ประกอบการมเีน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๒.๘  การสะสมหรือการล้างครัง่  ๘๐๐ 
๓ กิจการที่เกี่ยวกับการอาหาร เครือ่งด่ืม นํ้าด่ืม   
 ๓.๑  การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐ 
 ๓.๒  การผลิตกะปิ พริกแดง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 

เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรอืซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคใน
ครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 
 ๓.๓  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรอืน   
       ๓.๓.๑ การผลิต การหมัก  
       ๓.๓.๒ การสะสม 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๔  การตากเน้ือ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 
๓๐๐ 

 ๓.๕  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตากหรือวิธีอื่น ๆ ในการผลิตอาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อ บริโภคในครัวเรือน 

 
 

๓๐๐ 
 ๓.๖  การเค่ียวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก หมูต้ัง  ยกเว้น

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  ในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๓.๗  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋

 ๓.๗.๑  เส้นหมี ่
 ๓.๗.๒  ขนมจีน 
 ๓.๗.๓  เส้นก๋วยเต๋ียว 
 ๓.๗.๔  เต้าฮวย  เต้าหู้   
 ๓.๗.๕  วุ้นเส้น 
 ๓.๗.๖  เกี้ยมอี ๋

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๘   การผลิตแบะซะ ๑,๐๐๐ 
 ๓.๙   การผลิตอาหารบรรจกุระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

        ๓.๙.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจกัร 
        ๓.๙.๒  โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
        ๓.๙.๓  โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 ๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  ขนมเปี๊ยะ 

         ๓.๑๐.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจกัร 
         ๓.๑๐.๒ โดยใช้เครื่องจกัร 

 
๓๐๐ 
๘๐๐ 

 ๓.๑๑  การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิต เพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

 
๘๐๐ 

 ๓.๑๒  การผลิตนํ้ามันอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถ่ัวเหลือง เครื่องด่ืม ชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิต เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

    ๓.๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจกัร 
    ๓.๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    ๓.๑๒.๓ โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๓.๑๓  การผลิต การแบง่บรรจุนํ้าตาล 
  ๓.๑๓.๑  การผลิต   
  ๓.๑๓.๒  การแบ่งบรรจ ุ

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๑๔  การผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๕๐๐ 
 ๓.๑๕  การผลิต การแบง่บรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สรุา เบียร ์นํ้าส้มสายชู ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ ๘๐๐ 
 ๓.๑๗  การผลิตลูกช้ินด้วยเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๙  การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐  การตาก  การหมกั  การดองผัก  ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่นยกเว้นการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

๓๐๐ 
 ๓.๒๑  การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ ๓๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 
 ๓.๒๓  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คลา้ยคลึงกัน ๘๐๐ 
 ๓.๒๔  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๒,๕๐๐ 
 ๓.๒๕  การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานทีจ่ําหน่ายและเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๕.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน ๒ แรงม้า 
๓.๒๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้าแต่ไมเ่กิน    

๒๐ แรงม้า  
๓.๒๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๒๐ แรงม้า        

แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า  
๓.๒๕.๔  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๓.๒๖  การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มกีําลงัต้ังแต่  ๕ แรงม้า  
ข้ึนไป  

๓.๒๖.๑  มีกําลังรวมเกินกว่า  ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
๓.๒๖.๒  มีกําลังรวมเกินกว่า ๑๐ แรงม้า ข้ึนไป  

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔ กิจการเกี่ยวกบัยา  เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครือ่งสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง 

 

 ๔.๑  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
๔.๑.๑  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
๔.๑.๑  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 ๔.๒  การผลิต การบรรจุยาสฟีัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง

ต่าง ๆ  
 

๑,๐๐๐ 
 ๔.๓  การผลิต ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๘๐๐ 
 ๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย   ผ้าอ้อมสําเรจ็รปู ๕๐๐ 
 ๔.๕  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระต่างๆ  ๕๐๐ 
๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑  การอัด การสกัดเอานํ้ามันพืช ๕๐๐ 
๕.๒  การล้าง การอบ  การรม  การะสมยางดิบ ๕๐๐ 
๕.๓  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 

 
๑,๕๐๐ 

๕.๔  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
       ๕.๔.๑  ใช้เครื่องสีข้าวที่มีกําลังรวมไม่เกิน  ๒๕ แรงม้า 
       ๕.๔.๒  ใช้เครื่องสีข้าวที่มีกําลังรวมไม่เกิน ๒๕ แรงม้าข้ึนไป  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

       ๕.๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ๕.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๕.๖  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  ๕๐๐ 
 ๕.๗  การผลิต การสะสมปุ๋ย  

       ๕.๗.๑  การผลิต  
       ๕.๗.๒  การสะสม 

 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

 ๕.๘  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครือ่งจักร ๕๐๐ 
 ๕.๙  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๕๐๐ 
๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่  
 ๖.๑  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครือ่งจักร อปุกรณ์หรือเครื่องใช้  

ต่าง ๆ 
      ๖.๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ๖.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๖.๒  การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน ๖.๑ ๓,๐๐๐ 
 ๖.๓  การกลงึ การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด     

การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรกลหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกจิการใน ๖.๑ 
 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๔  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิกเกลิ

หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกจิการใน ๖.๑ 
 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๕  การขัดโลหะ การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมหีรอืวิธีอื่นใด 

ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 
       ๖.๕.๑  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
       ๖.๕.๒  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  

 
 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 ๖.๖  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก  การคัดเลอืก หรือการล้างแร ่ ๑,๕๐๐ 
๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรอืเครือ่งกล   

๗.๑  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพน่สารกนัสนิม 
ยานยนต์ 
       ๗.๑.๑  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
       ๗.๑.๒  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๗.๒  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
       ๗.๒.๑  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
       ๗.๒.๒  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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(บาท) 
 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรอืปรับปรงุ
ยานยนต์ เครื่องจกัรหรอืเครือ่งกลดังกล่าวด้วย  

 
 

๑,๐๐๐ 
 ๗.๔  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐ 
 ๗.๕  การผลิต ซ่อม การอัดแบตเตอรี ่

       ๗.๕.๑  การผลิต 
       ๗.๕.๒  การซ่อม การอัด 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๗.๖  การปะ การเช่ือมยาง  
       ๗.๖.๑  จักรยาน จักรยานยนต์  
       ๗.๖.๒  รถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๗.๗  การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  ๕๐๐ 
๘ กิจการเกี่ยวกบัไม ้  
 ๘.๑  การผลิตไม้ขีดไฟ ๕๐๐ 
 ๘.๒  การเลือ่ย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอ่ง การทําค้ิว 

หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ 

 ๘.๓  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิง่ของต่าง ๆ ด้วยเครื่องจกัร หรอืการพ่น   
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเรจ็ผลิตภัณฑ์จากไมห้รือหวาย 
      ๘.๓.๑  สถานที่ประกอบการมเีน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๘.๓.๒  สถานที่ประกอบการมเีน้ือทีเ่กินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม ้ ๘๐๐ 
 ๘.๕  การผลิตธูปโดยใช้เครื่องจกัร ๘๐๐ 
 ๘.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  

      ๘.๖.๑  สถานที่ประกอบการมเีน้ือที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
      ๘.๖.๒  สถานที่ประกอบการมเีน้ือทีเ่กินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕๐๐ 
 ๘.๘  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน ๕๐๐ 
๙ กิจการเกี่ยวกบัการบรกิาร  

๙.๑  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกลา่วใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๑,๐๐๐ 

๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

 
๕,๐๐๐ 

๙.๓  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๕๐๐ 

 
 



 

- ๗ – 
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 ๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกจิการอื่นในทํานองเดียวกัน  
       ๙.๔.๑  มีจํานวนห้องพักไมเ่กิน ๑๐๐ ห้อง  
       ๙.๔.๒  มีจํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๐๑ ห้องข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเ้ช่า ห้องเช่า ห้องแบง่เช่าหรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
       ๙.๕.๑  มีจํานวนห้องพักไมเ่กิน  ๕๐  ห้อง 
       ๙.๕.๒  มีห้องพักต้ังแต่ ๕๐-๑๐๐ ห้อง 
       ๙.๕.๓  มีห้องพักต้ังแต่  ๑๐๑ ห้องข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๗  การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี  รําวง รองเง็ง ดิสโกเธก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ 
 ๙.๘  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกจิการอื่นในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
 ๙.๙  การจัดใหม้ีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
 

๑,๐๐๐ 
 ๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรอืแต่งผม เว้นแต่เปน็กิจการที่อยู่ใน

บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ๙.๑๐.๑  พื้นที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
  ๙.๑๐.๒  พื้นที่เกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
  ๙.๑๐.๓  พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
  ๙.๑๐.๔  พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๙.๑๑  การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พเิศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  

        ๙.๑๒.๑  กิจการสวนสนุก  
        ๙.๑๒.๒  กิจการตู้เกม  
                    (๑)  มีตู้เกมจํานวนไม่เกิน ๕ ตู้  
                    (๒)  มีตู้เกมจํานวนต้ังแต่ ๖-๑๐ ตู้  
                    (๓)  มีตู้เกมจํานวนเกินกว่า ๑๐ ตู้ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม  

 
๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๔  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรอืสถานทีฝ่ึกซ้อมกอล์ฟ ๕๐๐ 
 ๙.๑๕  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๓๐๐ 
 ๙.๑๖  การประกอบกิจการใหบ้ริการเลี้ยงดูและดูแลเด็กที่บา้น ๓,๐๐๐ 
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(บาท) 
๑๐ กิจการเกี่ยวกบัสิง่ทอ  

 ๑๐.๑  การปั่นด้าย การกรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือด้วยกี่กระตุก 
ต้ังแต่  ๕  กี่ข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมปอปานฝ้ายหรือนุ่น ๘๐๐ 
 ๑๐.๓  การปั่นฝ้ายหรอืนุ่นโดยใช้เครื่องจกัร ๘๐๐ 
 ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม และสิ่งของอื่น ๆ ด้วยเครือ่งจักร 

  ๑๐.๔.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังรวมกันไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า  
  ๑๐.๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังรวมเกินกว่า ๒๐ แรงมา้ แต่ไม่

เกิน ๑๐๐  แรงม้า 
 ๑๐.๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกาํลงัรวมเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้า 

 
๕๐๐ 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๕  การเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้าเกิน ๕ เครื่องข้ึนไป  

  ๑๐.๕.๑  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕-๑๐ เครื่อง  
  ๑๐.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑-๕๐ เครื่อง  
  ๑๐.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๑-๑๐๐ เครื่อง  
  ๑๐.๕.๔  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐๑ เครื่อง  

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๖  การพิมพผ์้าหรือการพิมพบ์นสิ่งทออื่น ๆ 
        ๑๐.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจกัร  
        ๑๐.๖.๒  โดยใช้เครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
        ๑๐.๖.๓  โดยใช้เครื่องจกัรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๒๐ แรงม้าข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๐.๗  การซัก  อัดกลบี อัดสผี้า  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๘  การย้อม การกัดสผี้าหรือสิ่งทออื่น    

        ๑๐.๘.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจกัร  
        ๑๐.๘.๒  โดยใช้เครื่องจกัร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน  ทราย  ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง  

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         ๑๑.๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ๑๑.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๒  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓  การผลิตเครือ่งใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
         ๑๑.๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         ๑๑.๒.๒  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๔  การสะสมซีเมนต์ การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัสดุที่คล้ายคลึง 
         ๑๑.๔.๑  ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  
         ๑๑.๔.๒  เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัสดุคล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖  การเลือ่ย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๗  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๘  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า  
เป็นต้น 

 
 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๙   การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคม ี  
 ๑๒.๑  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดซ์     

หรือสารตัวทําลาย 
 

๒,๕๐๐ 
 ๑๒.๒  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 

        ๑๒.๒.๑  การผลิต การบรรจุ  
        ๑๒.๒.๒  การสะสม 
                   (๑)  สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
                   (๒)  สถานที่สะสมก๊าซที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
                   (๓)  ปั้มก๊าซ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๓  การผลิต การกลั่น การสะสม  การขนสง่นํ้ามันปโิตรเลียม              
หรือผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม 
        ๑๒.๓.๑  การผลิต การกลั่น  
        ๑๒.๓.๒  การสะสม การขนส่ง  
                    (๑)  เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่กิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
                    (๒)  เกินกว่า ๑,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
                    (๓)  เกินกว่า ๕,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
                    (๔)  เกินกว่า ๑๐,๐๐๑ ลิตรข้ึนไป 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

5๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 ๑๒.๔  การผลิต การสะสม  การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  
         ๑๒.๔.๑ เพื่อการขาย  
                    (๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
                    (๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป
         ๑๒.๔.๒ เพื่อขายปลกี   
                    (๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไมเ่กิน ๕๐ ตารางเมตร 
                    (๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๕  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗.๑ ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก  เซลลลูอยด์      

เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลงึ 
 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๗  การโม่  การบดชัน ๒,๐๐๐ 



 

- ๑๐ – 
 

ลําดับที ่ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๑๒.๘  การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมส ี ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๙  การผลิต การล้างฟลิ์มรปูถ่ายหรือฟลิ์มภาพยนตร ์

         ๑๒.๙.๑  การผลิต  
         ๑๒.๙.๒  การล้างฟลิ์มรูปถ่าย 
         ๑๒.๙.๓  การล้างฟลิ์มภาพยนตร ์

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๐  การเคลอืบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์    
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๕๐๐ 
 ๑๒.๑๒  การผลิต การบรรจสุารเคมีดับเพลงิ ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๓  การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔  การผลิต การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลงิหรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 

๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลอืบเงา ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 
           ๑๒.๑๖.๑  การผลิต การบรรจ ุ
           ๑๒.๑๖.๒  การสะสม การขนส่ง เพื่อขายสง่ 
           ๑๒.๑๖.๓  การสะสม การขนส่ง เพื่อขายปลีก 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๒.๑๗  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอื่น ๆ  

 ๑๓.๑  การพิมพห์นังสือหรือสิ่งพมิพ์อื่นทีม่ีลกัษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
        ๑๓.๑.๑  โดยใช้เครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕  แรงม้า 
        ๑๓.๑.๒  โดยใช้เครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๒  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
         ๑๓.๒.๑  เน้ือที่สถานทีป่ระกอบการไม่เกิน ๒๕๐ ตารางเมตร 
         ๑๓.๒.๒  เน้ือที่สถานทีป่ระกอบการเกินกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร 

 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัสดุที่คล้ายคลงึ ๓๐๐ 
 ๑๓.๔  การพิมพ์แบบ พิมพเ์ขียวหรอืการถ่ายเอกสาร ๓๐๐ 
 ๑๓.๕  การสะสมวัสดุหรอืสิง่ของชํารุดใช้แล้ว หรอืเหลอืใช้ ๘๐๐ 
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๘๐๐ 
 ๑๓.๗  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๘๐๐ 
 ๑๓.๘  การพิมพส์ีลงบนวัตถุที่มิใช่สิง่ทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๙  การก่อสร้าง ๑,๐๐๐ 

 



 แบบ อภ. ๑  
คําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)....................................................................................................................................................  
  เป็นบุคคลธรรมดา     อายุ...................................................ปี     สัญชาติ..............................................................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี                 อยู่บ้านเลขท่ี.....................................................  
หมู่ท่ี................  ตรอก / ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล / แขวง......................................... 
อําเภอ / เขต................................จังหวัด...............................โทรศัพท์................................โทรสาร..........................................  
    เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................................  

มีสํานักงานอยู่เลขท่ี...............................หมู่ท่ี...............ตรอก / ซอย....................................ถนน.............................................  
ตําบล / แขวง ...................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด..........................โทรศัพท์...........................  
โทรสาร.................................................................................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

๑. (นาย , นาง , นางสาว)....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี......................... 
ตรอก / ซอย......................................ถนน......................ตําบล / แขวง..............................อําเภอ / เขต...................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร..............................................................  

๒. (นาย , นาง , นางสาว)..........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี...................  
ตรอก / ซอย.........................ถนน............................ตําบล / แขวง..................................อําเภอ / เขต........................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังนี้  

๑. ชื่อสถานประกอบการ..............................................................ประกอบกิจการ.....................................................  
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..................................................................................ลําดับท่ี.....................  
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง...............ห้องหรือ  
จํานวนท่ีนั่ง.............ท่ีนั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว..........ตัว) จํานวนคนงาน..................คน  

๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี ............ตรอก / ซอย.................................ถนน.............................. 
ตําบล ....................................... อําเภอ....................................... จังหวัด............................ โทรศัพท์................................  
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี...................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 
(รวมท้ังอาคาร ประกอบการ) มีเนื้อท่ี............ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ............................................ 
อาคารประกอบการเป็นของ.............................................................  อาคารประกอบการ  �  มีอยู่เดิม  �  ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ....................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ  
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.......................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี   � ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ   ด้านเหนือ..............................................................................................  

ด้านใต้................................................................................................... 
ด้านตะวันออก.......................................................................................  
ด้านตะวันตก........................................................................................ 



- ๒ -  
 
๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ชั่วโมง..................กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห์.................................................................  

๔.   จํานวนและระดับผู้ซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
๔.๑ เจ้าหน้าท่ีบริหารและวิชาการ.....................................คน  
๔.๒  คนงานชาย..........................คน คนงานหญงิ................................คน  
๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน  

๕. การผลิต  
   ๕.๑   ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  

วัตถุดิบ    ปริมาณการใช้ (ต่อปี)  แหล่งท่ีมา (ระบุบริษัท / ห้างร้านของผู้จําหน่าย)  
๕.๑.๑ .........................................  ..................................................  ............................................................  
๕.๑.๒ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๓ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๔ .........................................  .................................................. ............................................................  
๕.๑.๕ ......................................... . ................................................. ............................................................  

            ๕.๒  ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย  
ผลิตภัณฑ์                  ปริมาณการผลิต (ต่อปี)             การจําหน่าย (ระบุสถานท่ีจําหน่าย)  

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

       ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี)  
วัตถุผลพลอยได้                  ปริมาณวัตถุผลพลอยได้             จําหน่ายได้ / จาํหน่ายไม่ได้  

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

     ๕.๔ อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ / เคร่ืองจักร ท่ีใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๕.๓.๑ ......................................... ขนาด..............................แรงม้า จํานวน......................................เคร่ือง  
๕.๓.๒ ......................................... ขนาด..............................แรงม้า จํานวน......................................เคร่ือง  
๕.๓.๓ ......................................... ขนาด..............................แรงม้า จํานวน......................................เคร่ือง  

๖. การควบคุมมลพิษ  
       ๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) 
 (ถ้ามี)  

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

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

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

  ๖.๒ การควบคมุมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ /  
สิ่งปฏิกูล)  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 



- ๓ -  
 
๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน  

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

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

................................................................................................................................................................................... 
๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพักของ  

ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
 
๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
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๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคาํขออนุญาต  
� ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
� ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
� ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ  
� ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล  
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตาม  
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
� ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ  
ในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ)  
� ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ  
ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
� ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................................  
              .....................................................................................................................................................................  
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

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



 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................. เลขที่........................                                 องค์การบริหารสว่นตําบลง้ิวราย 
 
 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  ช่ือ .......................................................  อายุ ........... ปี  
สัญชาติ .... ......... เลขที่ประจําตัวประชาชน .............................................. อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่ .................   
หมู่ที่........ ตรอก/ซอย................. ถนน......................... ตําบล/แขวง......................….อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ........................................... โทรศัพท์ ..............…………….…. 

1. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ............…………..….…….………………..………… … 
สถานประกอบการช่ือ......................................................  นที่ประกอบการ ...................................... ตารางเมตร 
จํานวน ..................... ห้อง 

2. ต้ังอยู่เลขที่...........หมู่ที่......... ตรอก/ซอย.................... ถนน................... ตําบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ..................... 

3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.........................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที.่.............. เลขที่............... 
ลงวันที่...........เดือน .........................................พ.ศ.……….. 

4. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
       4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556  
       4.2 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และคําสั่งองค์การบริหารสว่นตําบลง้ิวราย  

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ........... หมดอายุวันที่.........เดือน..................... พ.ศ.......... 

 
(ลงช่ือ)………………..…..….…………….. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             

ต่อใบอนุญาตคร้ังที่ 1 
วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เล่มที.่....... 
ให้ปฏิบัติตามเงือ่นไขดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 
 
(ลงชื่อ)                    

      (                             ) 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     ........../.........../........... 

ต่อใบอนุญาตคร้ังที่ 2 
วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เล่มที.่....... 
ให้ปฏิบัติตามเงือ่นไขดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 
 
(ลงชื่อ)                    

      (                             ) 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     ........../.........../........... 

ต่อใบอนุญาตคร้ังที่ 3 
วันที่............./............/........... 
หมดอายุวันที่........../........../......... 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่........เล่มที.่....... 
ให้ปฏิบัติตามเงือ่นไขดงันี ้
....................................................... 
....................................................... 
 
(ลงช่ือ)                    

      (                             ) 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     ........../.........../........... 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานท่ีรับอนุญาต 

แบบ อภ.2 

 

รูปผู้ขออนุญาต 
ติดรูป 1 นิ้ว 



 แบบ อภ. 3 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

 
 

เขียนที่.................................................................  
 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................  
 

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว).........................................................................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่        อยู่บ้านเลขที่...........................................  
หมู่ที่............... ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..........................................................  
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................โทรศพัท์....................................โทรสาร.........................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเม่ือ.....................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................  
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................โทรศัพท.์..................................  
โทรสาร........................................ โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  

1. (นาย, นาง, นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.......................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวัด...........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  

2. (นาย, นาง, นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.......................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................................  
จังหวัด...........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่..........เลขที่............ปี.........
ประกอบกิจการ.......................................ซ่ึงเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................................................................  
ลําดับที่.....................โดยใช้ช่ือสถานปะรกอบการว่า.........................................................................สถานที่ตั้งเลขที่..........................  
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง.....................................................  
อําเภอ/เขต................................ จังหวัด ........................... โทรศัพท ์.........................โทรสาร......................กําลังเครื่องจักรโดยรวม  
.............แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง..........ห้อง หรือจํานวนที่น่ัง............ที่น่ัง กรณีที่เป็น  
กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว..............ตัว) จํานวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเน้ือที่............ตารางเมตร  
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............ 
โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐาน ดังต่อไปน้ี  

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
  3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
          (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
  5. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถูกต้อง 
          ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 6.  หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคาร 
          ที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
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 7. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ  
         มอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................................................  
          
................................................................................................................................................................................. 
  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
                                                                                (...........................................................) 



 แบบ อภ. 4  
 

คําขอเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเครื่องจักร ของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี    �     ����    �����   ��   � อยู่บ้านเลขท่ี.............................................  
หมู่ท่ี................. ตรอก / ซอย.........................................ถนน..........................................ตําบล / แขวง.............................................  
อําเภอ / เขต..............................................จังหวัด..................................โทรศัพท์...............................โทรสาร..................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเม่ือ.............................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี..............................หมู่ท่ี...................ตรอก / ซอย..........................................ถนน..............................................  
ตําบล / แขวง ..................................อําเภอ / เขต...................................จังหวัด...............................โทรศัพท์..................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

1. (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี.............................  
ตรอก / ซอย..................................ถนน...........................ตําบล / แขวง...................................อําเภอ / เขต......................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท์....................................................โทรสาร...........................................................  

2. (นาย/ นาง / นางสาว).................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี.............................  
ตรอก / ซอย...........................ถนน..............................ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต........................................  
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียด  
ต่อไปน้ี  

1. ใบอนุญาตเล่มท่ี...............เลขท่ี.................ปี...................ออกให้เม่ือวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ..............  
2. ชื่อสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ..................................................................  

ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.........................................................................................ลําดับท่ี............................  
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม..................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง...............................ห้อง  
หรือจํานวนท่ีนั่ง..................................ท่ีนั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ให้ระบุจํานวนตัว..............................ตัว) จํานวน 
คนงาน.......................คน  

3. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขท่ี................. หมู่ท่ี ............  ตรอก / ซอย................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. โทรศัพท์...................................  
โทรสาร...................................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคาร  
ประกอบการ) มีเนื้อท่ี.....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................................  
อาคารประกอบการเป็นของ...........................................................................อาคารประกอบการ � มีอยู่เดิม � ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ  
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...............................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ...............................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ � มี � ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ............................................................................................................................  

ด้านใต้................................................................................................................................  
ด้านตะวันออก....................................................................................................................  
ด้านตะวันตก...................................................................................................................... 
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4.   ทํางานปกติต้ังแต่เวลา............................น. ถึงเวลา......................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง.....................กะ  

วันหยุดงานประจําสัปดาห์...........................................................................  
5.   ข้าพเจ้าขอย่ืนคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเคร่ืองจักรของ  

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี  
5.1 เพ่ิมหรือลดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ  

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

....................................................................................................................................................................................  
5.2 เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลงัเคร่ืองจกัร / ห้อง / ท่ีนั่ง / ตัว)  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
5.3 เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
5.4 เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

6. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาดังนี ้ 
   � 6.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    � 6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
   � 6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
    � 6.4 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ  
    � 6.5 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน  

     นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
    � 6.6 หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง  
             ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
    � 6.7 หนังสือยินยอมให้ใชอ้าคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ  
             ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
    � 6.8 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ  
             อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
     � 6.9 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
     �  6.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................... 
               .............................................................................................................................................................................  
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

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



 แบบ อภ. 6  
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี       อยู่บ้านเลขที่...............................................  
หมู่ท่ี............................... ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล / แขวง................................................  
อําเภอ เขต..........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์...............................โทรสาร......................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................................  
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................โทรศัพท์.......................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

1. (นาย/ นาง / นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี.........................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  

2. (นาย / นาง/ นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี...........................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ตําบล /แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  
เป็นผู้ถือใบอนุญาต /ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มท่ี...........เลขท่ี.........ปี...........  
ประกอบกิจการ......................................................ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...................................................  
ลําดับท่ี...............โดยใช้ชื่อสถานปะรกอบการว่า.................................................................................สถานท่ีต้ังเลขท่ี.......................  
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................แขวง................................................................  
เขต.................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ......................................โทรสาร...............................กําลังเคร่ืองจกัรโดยรวม  
................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง............ห้อง หรือจํานวนท่ีนั่ง..............ท่ีนั่ง กรณีท่ีเป็น  
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว..........ตัว) จํานวนคนงาน............คน อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี............ตารางเมตร  
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้า  
ดังกล่าวข้างต้น  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
 3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ  
 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้

ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 5. หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย  
        ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิใน  
         อาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 
 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ             

อํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 9. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง  
  10. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................  
           ........................................................................................................................................................................  

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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



 แบบ อภ. 8  
คําขอโอนการดําเนินกิจการ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี       อยู่บ้านเลขที่...............................................  
หมู่ท่ี............................... ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล / แขวง................................................  
อําเภอ เขต..........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์...............................โทรสาร......................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................................  
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................โทรศัพท์.......................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

1. (นาย/ นาง / นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี.........................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  

2. (นาย / นาง/ นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี...........................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ตําบล /แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท.....................................................................................................................................ลําดับท่ี............................................  
ชื่อสถานประกอบการ............................................................ใบอนุญาตเล่มท่ี................เลขท่ี....................ปี......................ต้ังอยู่ ณ  
เลขท่ี.................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................แขวง........................................  
เขต.......................................... กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์......................................................โทรสาร.............................................  
ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่ (นาย , นาง , นางสาว) .........................................................................................................  

 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...................ปี สัญชาติ.........................................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี      อยู่บ้านเลขที่..............................................  
หมู่ท่ี...................... ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................ตําบล / แขวง.............................................  
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................โทรศัพท์................................โทรสาร..........................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขท่ี..........................หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................................  
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

1. (นาย/ นาง / นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี.........................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  

2. (นาย / นาง/ นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี...........................  
ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ตําบล /แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................  
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................  
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โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า........................................................................................................................................................  
และมีหลักฐานประการขอโอน ดังนี้  

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน  
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
 3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ  
 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณี  
ผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)  
 5. หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 6. หนังสือยินยอมให้ผู้รับโอนใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้รับโอนไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่  
ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ  
อํานาจ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................................................  
        ...............................................................................................................................................................................  

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้โอนกิจการ 
         (.............................................)  
 
(ลงชื่อ).............................................ผู้รับโอนการดําเนินการ  
        (.............................................) 



 แบบ อภ. 9  
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  

เขียนที.่................................................................  

วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)......................................................................................................................................  
 เป็นบุคคลธรรมดา อาย.ุ.................ปี สัญชาติ.............................. .. 

เลขหมายประจาํตัวประชาชนเลขที ่      อยู่บ้านเลขที.่.......................................  
หมู่ที.่.................... ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................................  
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร......................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ..........................................................  
มีสํานักงานอยูเ่ลขที.่....................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................................  
ตําบล/แขวง ................................อําเภอ/เขต.................................จังหวดั.............................โทรศัพท.์......................................  
โทรสาร............................................ โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้  

1. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยู่บ้านเลขที.่........................หมู่ที.่........................  
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.....................................  
จังหวดั.........................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร................................................  

2. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยู่บ้านเลขที.่........................หมู่ที.่........................  
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.....................................  
จังหวดั.........................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร................................................  
เป็นผู้ถือใบอนญุาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่........เลขที.่.......ปี........... 
ประกอบกิจการ...............................................ซึ่งเป็นกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..................................................  
ลําดับที.่..............โดยใช้ชื่อสถานปะรกอบการวา่...........................................................................สถานที่ตัง้เลขที.่.....................  
หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย................................ถนน...........................................แขวง................................................................  
เขต..................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ์..............................................โทรสาร.......................................................  
ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการดงักล่าวตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก.......................................................................................  
...............................................................................................................................................................และได้เลิก / จะเลิกการ  
ดําเนินกิจการเมื่อวันที.่...............เดือน............................พ.ศ........................พรอ้มทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี  

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. 2) เล่มที.่...........เลขที.่.............ปี...................  
 2. ใบอนุญาตให้เปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานทีห่รือเครื่องจักรของกิจการที่เปน็

อันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.5) เล่มที.่..................เลขที.่....................ปี....................(ถ้าม)ี  
 3. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.7) เล่มที.่.......เลขที.่..........ปี...........(ถ้าม)ี  
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
 5. หนังสือมอบอํานาจทีถ่กูต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ

มอบอํานาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได)้  
 6. หลักฐานการแจง้ขอเลิกการประกอบกิจการของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้าม)ี  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชําระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการประกอบกิจการ และข้อความ
ที่ระบ ุไว้ในแบบคําขอนี ้เป็นความจรงิทกุประการ  

(ลงช่ือ)....................................................ผู้ยื่นคําขอ 
                                                                            (..................................................) 


