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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้
โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
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  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงโดยความเห็นชอบ 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงและนายอําเภอวาปีปทุม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับตําบลหนองแสง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๒) ข้อบังคับตําบลหนองแสง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๑   
บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  

หรือให้การบริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
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“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี  ที่บ้านของผู้รับบริการ  
ทั้งนี้  ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกอบกิจการให้การดูแลและสร้างสุขภาพ 
โดยบริการหลักที่จัดไว้  ประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพ  และการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ  โดยอาจมีการ
บริการเสริมประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบําบัด   
และการควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตลอดจน
การแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
ทางการแพทย์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที ่ต้องมีการควบคุมภายใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง 
  ๖.๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   ๖.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   ๖.๑.๒ การเลี้ยงสตัว์เพื่อรีดเอานม 
   ๖.๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   
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  ๖.๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   ๖.๒.๑ การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย 

ในตลาด  และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
   ๖.๒.๓ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   ๖.๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   ๖.๒.๕ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น  

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
   ๖.๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูก  

สัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
   ๖.๒.๗ การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   ๖.๒.๘ การสะสมหรือการล้างครั่ง 
  ๖.๓ กิจการเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
   ๖.๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม 
   ๖.๓.๒ การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต  

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๔ การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้น   

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๕ การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร  

จากสัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหนา่ยอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 

   ๖.๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น  
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   ๖.๓.๗ การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
   ๖.๓.๘ การผลิตแบะแซ 
   ๖.๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  หรือภาชนะอ่ืนใด 
   ๖.๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
   ๖.๓.๑๑ การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   ๖.๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง  ๆ 
บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   ๖.๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
   ๖.๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
   ๖.๓.๑๕ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
   ๖.๓.๑๖ การคั่วกาแฟ 
   ๖.๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 
   ๖.๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
   ๖.๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้น   

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ 
   ๖.๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   ๖.๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
   ๖.๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   ๖.๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
  ๖.๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์  

ชําระล้าง 
   ๖.๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ  
   ๖.๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   ๖.๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   ๖.๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 
  ๖.๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   ๖.๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   ๖.๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   ๖.๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๕.๔  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๕.๕ การผลิตยาสูบ 
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   ๖.๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
   ๖.๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
  ๖.๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   ๖.๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือ  

เครื่องใช้ต่าง ๆ 
   ๖.๖.๒ การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ  

ใน  ๖.๖.๑ 
   ๖.๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรอืไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖.๑ 
   ๖.๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๖.๑ 
   ๖.๖.๕ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้น

กิจการใน  ๖.๖.๑ 
   ๖.๖.๖ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
  ๖.๗ กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   ๖.๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต์ 
   ๖.๗.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   ๖.๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ  

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

   ๖.๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
   ๖.๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
   ๖.๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง 
   ๖.๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  ๖.๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
   ๖.๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 
   ๖.๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
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   ๖.๘.๓ การประดิษฐ์ไม้  หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่นการทา
สารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   ๖.๘.๔ การอบไม้ 
   ๖.๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๘.๖ การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
   ๖.๘.๗ การผลิตกระดาษต่างๆ 
   ๖.๘.๘ การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  ๖.๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   ๖.๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   ๖.๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่ เป็นการให้บริการ 

ใน  ๖.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   ๖.๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่  

เป็นการให้บริการใน  ๖.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   ๖.๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๖.๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่ง  

เช่าหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๖.๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   ๖.๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   ๖.๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  ๖.๙.๑ 
   ๖.๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน 

ในทํานองเดียวกัน 
   ๖.๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   ๖.๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ให้อาหารที่มีวัตถปุระสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  ๖.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   ๖.๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
   ๖.๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   ๖.๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 

   ๖.๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
   ๖.๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
  ๖.๑๐ กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
   ๖.๑๐.๑ การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้า  

ด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
   ๖.๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
   ๖.๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
   ๖.๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
   ๖.๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๑๐.๘ การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  ๖.๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   ๖.๑๑.๒ การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
   ๖.๑๑.๓ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
   ๖.๑๑.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
   ๖.๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ

ส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
   ๖.๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   ๖.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 
   ๖.๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  ๖.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   ๖.๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์

หรือสารตัวทําละลาย 
   ๖.๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
   ๖.๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   ๖.๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
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   ๖.๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๖.๗.๑ 
   ๖.๑๒.๖ การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๒.๗ การโม่  การบดชัน 
   ๖.๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   ๖.๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   ๖.๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   ๖.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   ๖.๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   ๖.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   ๖.๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งการกําจัดศัตรูพืช 

หรือพาหะนําโรค 
   ๖.๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  ๖.๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
   ๖.๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
   ๖.๑๓.๒ การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   ๖.๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๖.๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
   ๖.๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   ๖.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   ๖.๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   ๖.๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
   ๖.๑๓.๙ การก่อสร้าง 
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ให้รวมถึง  สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานด้วย  เว้นแต่สถานประกอบ
กิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานนั้น  สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะ 
และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หรือก่อเหตุรําคาญ 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้  

โดยมีหลักฐานที่แสดงว่า  สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้าย  หรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือสิ่ง  

อ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการ  ต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการ  ต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการ  ต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการ  ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการ  ต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน 
ต่อครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ   
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ  
ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๘ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 หน้า   ๕๖ 
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ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้องกันเหตุรําคาญจากการประกอบกิจการของตนตามสมควร 
(๒) แก้ไขเหตุรําคาญโดยพลันเม่ือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ   

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ขอ้ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนบัแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลา  ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ   
เสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียม 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ไดร้ับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจาํนวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน  
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวัน  
ปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงอยู่แล้ว  
ในวันซ่ึงถูกยกเลิกโดยข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือเป็นผู้ได้รับแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามข้อบัญญัตินี้แล้ว  แต่เม่ือใบอนุญาตดังกล่าว 
ส้ินอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไป  ผู้นั้นจะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง
ตามข้อบัญญัตินี้ก่อนดําเนินการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วีระศักดิ์  ทองสมบูรณ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

 ประเภทท่ี ๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  

๑. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลือ้ยคลานหรือแมลง  
 ก. การเลี้ยงสัตว์บก  
  (๑)  จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว  ๑๐๐ 
  (๒)  จํานวนต้ังแต่ ๒๑-๑๐๐ ตัว ๓๐๐ 
  (๓)  จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ข. การเลี้ยงสัตว์ปีก  
  (๑)  จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๑๐๐ 
  (๒)  จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑-๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 
  (๓)  จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ค. การเลี้ยงสัตว์นํ้า  
  (๑)  จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 
  (๒)  จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ตัว ๗๐๐ 
  (๓)  จํานวนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ง. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  
  (๑)  จํานวนไม่เกิน ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
  (๒)  จํานวนต้ังแต่ ๕๑-๑๕๐ ตัว ๔๐๐ 
  (๓)  จํานวนต้ังแต่ ๑๕๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 จ. การเลี้ยงแมลง ๓๐๐ 

๒. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม  
 ก. จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว ๓๐๐ 
 ข. จํานวนต้ังแต่ ๒๑-๕๐ ตัว ๗๐๐ 
 ค. จํานวนเกิน ๕๑ ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๓. การประกอบกจิการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกจิอื่นใดอันมลีักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

 
 

๓,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

๔. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไมเ่กิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
๕ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรปู  ๑,๐๐๐ 
๖. การเค่ียวหนงัสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  ๑,๐๐๐ 



๒  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๗. การต้ม การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลือกป ูเปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที ่

จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด ๓๐๐ 

๘. 
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลอืกหอย กระดูกสัตว์      เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๙. การผลิต การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจ ุการสะสม หรือ 
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรอืพืช หรือส่วนหนึง่ส่วนใดของสัตว์หรือพืช 
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 

 ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรมั  ๓๐๐ 
 ข. เกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป  ๘๐๐ 
๑๐. การสะสมหรือการล้างครั่ง ๕๐๐ 

 ประเภทท่ี ๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าด่ืม  
๑๑. การผลิตเนย เนยเทียม  ๓๐๐ 
๑๒. การผลิตกะป ินํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว

ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรงุรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
๓๐๐ 

๑๓. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๑๔. การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ 
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๑๕. การน่ึง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๑๖. การเค่ียวนํ้ามันหม ูการผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นในสถานที ่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบรโิภคใน 
ครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 

๑๗. การผลิตเส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 



๓  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๑๘. การผลิตแบะแซ ๓๐๐ 
๑๙. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 

 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๒๐. การประกอบกจิการทําขนมปงัสด ขนมปังแหง้ จันอบั ขนมเปี๊ยะ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๒๑. การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกจิการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

๓๐๐ 

๒๒. การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถ่ัวเหลือง เครือ่งด่ืม ชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๒๓. การผลิต การแบ่งบรรจ ุนํ้าตาล  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 

 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๒๔. การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๒๕. การผลิต การแบ่งบรรจเุอทลิแอลกอฮอล ์สรุา เบียร ์นํ้าส้มสายชู  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 

 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๒๖. การค่ัวกาแฟ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัแรงม้ารวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 



๔  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๒๗. การผลิตลกูช้ินด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๒๘. การผลิตผงชูรส  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๒๙. การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๓๐. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอื่นยกเว้นการผลิตเพื่อ 
บริโภคในครัวเรือน 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 

 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๓๑. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรอืเครือ่งด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๓๒. การผลิตไอศกรมี ยกเว้นการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
๓๓. การผลิตบะหมี ่มักกะโรน ีหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 



๕  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๓๔. การประกอบกจิการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร  ๑,๐๐๐ 
๓๕. การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ 

เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๓๖. การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจกัรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป  ๕๐๐ 
 ประเภทท่ี ๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระลา้ง 
 

๓๗. การผลิต การโม ่การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจกัร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 

๓๘. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เครื่องสําอางต่างๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๓๙. การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําล ี  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๐. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๑. การผลิตสบู ่ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไมเ่กิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

๔๒. การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 



๖  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๓. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดบิ  ๓,๐๐๐ 
๔๔. การผลิตแปง้มันสําปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  

ด้วยเครื่องจักร 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๔,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงักําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงมา้ข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๔๕. การสีข้าวด้วยเครื่องจกัร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๖. การผลิตยาสบู  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๔๗. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 

 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
๔๘. การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 ก. การผลิตปุ๋ย  ๕๐๐ 
 ข. การสะสมปุ๋ย  ๕๐๐ 

๔๙. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลงึด้วยเครื่องจกัร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

๕๐. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลงั  ๑,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่  

๕๑. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรอืเครื่องใช้ต่าง ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 



๗  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
๕๒. การหลอม การหล่อ การถลุงแร ่หรอืโลหะทกุชนิด ยกเว้นกจิการในข้อ ๖๑  

 ก. การหลอมหรือหล่อแก้ว เหล็ก ตะกั่ว สังกะส ี ๕,๐๐๐ 
 ข. การถลุงแร ่ ๑๐,๐๐๐ 

๕๓. การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 
ด้วยเครื่องจักรหรอืก๊าซหรอืไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๓๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

๕๔. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะส ีดีบุก โครเมียม นิกเกลิ 
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกจิการในข้อ ๕๑ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 

 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๔,๐๐๐ 
๕๕. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมหีรือวิธีอื่น ยกเว้นกิจการใน      

ข้อ ๕๑ 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๔,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๕,๐๐๐ 

๕๖. การทําเหมอืงแร ่การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลา้งแร ่  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๔,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล  

๕๗. การต่อ การประกอบ การเคาะ ปะผ ุการพ่นส ีการพ่นสารกนัสนิมยานยนต ์  

๕๘. การต่อ การประกอบยานยนต์  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๔,๐๐๐ 

๕๙. การเคาะ การปะผ ุการพ่นส ีการพ่นสารกันสนิมยานยนต ์  



๘  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๕๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 

๖๐. การต้ังศูนย์ถ่วงลอ้ การซอ่ม การปรบัแต่ง ระบบปรบัอากาศ หรืออปุกรณ์ 
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เครื่องจักรหรอืเครือ่งกล 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

๖๑. การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกจิน้ัน มีการซ่อมหรอืปรับปรุงยานยนต ์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 

 ก. ซ่อมหรือปรบัปรุงรถจักรยานยนต ์ ๑,๐๐๐ 
 ข. ซ่อมหรือปรับปรงุรถยนต ์เรือยนต ์ ๒,๐๐๐ 
 ค. ซ่อมหรือปรับปรงุเครื่องจักรหรือเครื่องกล  ๓,๐๐๐ 

๖๒. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์  
 ก. รถจักรยานยนต ์ ๒๐๐ 
 ข. รถยนต์  ๕๐๐ 

๖๓. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี ่  
 ก. การผลิต  ๕,๐๐๐ 
 ข. การซ่อม การอัด  ๕๐๐ 

๖๔. การปะ การเช่ือมยาง  
 ก. การปะ การเช่ือมยาง จักรยานยนต ์ ๓๐๐ 
 ข. การปะ การเช่ือมยางรถยนต ์เครื่องจกัรหรือเครื่องจกัรกล  ๑,๐๐๐ 

๖๕. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  ๑,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม้  

๖๖. การผลิตไม้ขีดไฟ  ๓,๐๐๐ 
๖๗. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว           

หรือการตัดไม้ด้วยเครือ่งจักร 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 

 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๔,๐๐๐ 
๖๘. การประดิษฐ์ไม ้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพน่ การทาสารเคลือบ

เงาส ีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไมห้รือหวาย 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 



๙  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๖๙. การอบไม ้  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไมเ่กิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๕๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๗๐. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๗๑. การประดิษฐ์สิง่ของ เครื่องใช ้เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๗๒. การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ 

แรงม้า 
๑,๕๐๐ 

 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 
๗๓. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  

 ก. การเผาถ่าน  ๕๐๐ 
 ข. การสะสมถ่าน  
  (๑) ขายปลีก  ๕๐๐ 
  (๒) ขายส่ง  ๑,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  

๗๔. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการใหบ้รกิารในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ 

 

 ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๗๕. การประกอบกจิการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการใหบ้รกิารในข้อ ๗๔ 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

 ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 
 ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐ 



๑๐  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๗๖. การประกอบกจิการสถานที่อาบนํ้า อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บรกิารในข้อ ๗๔ หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 

 ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐ 
๗๗. การประกอบกจิการโรงแรมหรอืกิจการอื่นในทํานองเดียวกนั  

 ก. จํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง  ๑,๒๐๐ 
 ข. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๒๑-๕๐ ห้อง  ๒,๕๐๐ 
 ค. จํานวนห้องพักต้ังแต่  ๕๑ ห้องข้ึนไป  ๓,๕๐๐ 

๗๘. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน 

 

 ก. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๒-๕ ห้อง ๕๐๐ 
 ข. จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๖-๑๐ ห้อง  ๘๐๐ 
 ค จํานวนห้องพักต้ังแต่ ๑๑-๒๐ ห้อง  ๑,๐๐๐ 
 ง. จํานวนห้องพักเกิน ๒๑-๕๐ ห้อง  ๑,๕๐๐ 
 จ. จํานวนห้องต้ังแต่ ๕๑-๑๐๐ ห้อง  ๑,๕๐๐ 
 ฉ. จํานวนห้องต้ังแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ห้อง  ๒,๐๐๐ 
 ช. จํานวนห้องต้ังแต่ ๒๐๑ ห้องข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 
๗๙. การประกอบกจิการโรงมหรสพ  ๑,๐๐๐ 
๘๐. การจัดให้มีการแสดงดนตร ีเต้นรํา รําวง รองเงง็ ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

 ก. การแสดงดนตรีสากล การแสดงดนตรีไทยสากล เต้นรํา ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ข. การแสดงดนตรีไทย รําวง รองเงง็ หรือการแสดงนาฏศิลป์อื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

๘๑. การประกอบกจิการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการใหบ้ริการในข้อ ๗๔ 

๑,๐๐๐ 

๘๒. การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรอืการเล่นอื่นในทํานอง
เดียวกัน 

๓,๐๐๐ 

๘๓. การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 ก. สถานที่เสรมิสวยหรือแต่งผมชาย เก้าอี้ละ  ๒๐๐ 
 ข. สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผมหญิง เก้าอี้ละ  ๒๐๐ 
๘๔. การประกอบกจิการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบรหิารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่
การใหบ้ริการในข้อ ๗๔ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 



๑๑  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๘๕. การประกอบกจิการสวนสนุก ตู้เกม  

 ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 
 ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  ๓,๐๐๐ 

๘๖. การประกอบกจิการสนามกอลฟ์หรือสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ  
 ก. สถานฝึกซ้อมกอลฟ์  ๕,๐๐๐ 
 ข. สนามกอล์ฟ  ๑๐,๐๐๐ 

๘๗. การประกอบกจิการห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร ์หรอืสิง่แวดล้อม 

๓,๐๐๐ 

๘๘. การสกัผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น  
 ก. การสกัผิวหนัง  ๒,๐๐๐ 

 ข. การเจาะห ูหรือเจาะอวัยวะอื่น  ๑,๐๐๐ 
๘๙. การประกอบกจิการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่้าน  ๒,๐๐๐ 

 ประเภทท่ี ๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  
๙๐. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจกัร หรือการทอผ้าด้วย 

กี่กระตุก  
 

 ก. ด้วยกี่กระตุกต้ังแต่ ๕ กี่ข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
 ข. ด้วยเครื่องจักร  
  (๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
  (๒) โดยใช้เครือ่งจกัรที่มีกําลงัรวมกนัเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
  (๓) โดยใช้เครือ่งจกัรที่มีกําลงัรวมกนัเกินกว่า ๒๐ แรงมา้ แต่ไม่เกนิ ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
  (๔)  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๕,๐๐๐ 
๙๑. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรอืนุ่น  ๑,๐๐๐ 
๙๒. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครือ่งจักร  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
๙๓. การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันไม่เกินกว่า ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

๙๔. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป  
 ก. เครื่องจักรต้ังแต่  ๕-๑๐  เครื่อง  ๑,๐๐๐ 
 ข. เครื่องจักรต้ังแต่  ๑๑-๒๐  เครื่อง  ๒,๐๐๐ 
 ค. เครื่องจักรต้ังแต่  ๒๑  เครื่องข้ึนไป ๓,๐๐๐ 



๑๒  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
๙๕. การพิมพผ์้า หรือการพิมพบ์นสิง่ทออื่น ๆ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๕๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า  ๔,๐๐๐ 
๙๖. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๙๗. การย้อม การกัดสผี้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 

 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
๙๘. การผลิตภาชนะดินเผาหรอืผลิตภัณฑ์ดินเผา  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 

๙๙. การระเบิด การโม ่การป่นหินด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

๑๐๐. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๐๑. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ก. จํานวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  ๘๐๐ 
 ข. จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  ๑,๐๐๐ 

๑๐๒.  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 



๑๓  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 

๑๐๓. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๐๔. การผลิตชอลก์ ปูนปลาสเตอร ์ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 

 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
๑๐๕. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม เช่น 

ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 
๑๐๖. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

๑๐๗. การผลิตกระดาษทราย  ๒,๐๐๐ 
๑๐๘. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๔,๐๐๐ 
 ประเภทท่ี ๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  

๑๐๙. การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์  
หรือสารตัวทําละลาย 

 

 ก. การผลิต การบรรจุ การขนสง่ ๓,๐๐๐ 
 ข. การสะสม ๑,๐๐๐ 

๑๑๐. การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสง่ก๊าซ   
 ก. การผลิต การบรรจุ การขนสง่ ๓,๐๐๐ 
 ข. การสะสม  



๑๔  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
  (๑) สะสมไมเ่กิน ๑๒๐ ลิตร  ๕๐๐ 
  (๒) สะสมเกินกว่า ๑๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  ๘๐๐ 
  (๓) สะสมเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
  (๔) สะสมเกินกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  ๒,๐๐๐ 
  (๕) สะสมเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 

๑๑๑. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรอืผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

 

 ก. การผลิต การกลั่น   ๕,๐๐๐ 
 ข. การสะสม  
  (๑) สะสมไมเ่กิน ๔๐ ลิตร  ๒๐๐ 
  (๒) สะสมเกินกว่า ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร  ๕๐๐ 
  (๓) สะสมเกินกว่า ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  ๑,๐๐๐ 
  (๔) สะสมเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
 ค. การขนส่ง  ๑,๐๐๐ 

๑๑๒. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  
 ก. การผลิต  ๓,๐๐๐ 
 ข. การสะสม การขนส่ง  ๑,๐๐๐ 

๑๑๒. การพ่นส ียกเว้นกิจการในข้อ ๕๙  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 

 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 

๑๑๓. การประดิษฐ์สิง่ของ เครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๑๔. การโม ่การบดชัน  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๑๕. การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 



๑๕  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
๑๑๖. การผลิต การล้างฟลิ์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร ์  

 ก. การผลิต  ๒,๐๐๐ 
 ข. การล้างฟิล์มรูปถ่าย  ๒,๐๐๐ 
 ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร ์ ๓,๐๐๐ 

๑๑๗. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
๑๑๘. การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า  ๓,๐๐๐ 
๑๑๙. การผลิต การบรรจ ุสารเคมีดับเพลงิ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๒๐. การผลิตนํ้าแข็งแหง้  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๒๑. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรอืสารเคมอีันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไมเ้พลิง 

 

 ก. การผลิต  ๒,๐๐๐ 
 ข. การสะสม การขนส่ง  ๕๐๐ 

๑๒๒. การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าแต่ไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๒๓. การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสง่สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
 ก. การผลิต  ๓,๐๐๐ 
 ข. การบรรจ ุ ๑,๐๐๐ 



๑๖  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ค. การสะสม  ๑,๐๐๐ 
 ง. การขนสง่  ๑,๐๐๐ 
๑๒๔. การผลิต การบรรจ ุการสะสมกาว  

 ก. การผลิต การบรรจ ุ ๑,๐๐๐ 
 ข. การสะสมกาว  ๕๐๐ 
 ประเภทท่ี ๑๓ กิจการอ่ืนๆ  

๑๒๕. การพิมพห์นังสือหรอืสิง่พิมพ์อื่นที่มลีักษณะเดียวกันด้วยเครือ่งจักร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๑,๕๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๒,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 
๑๒๖. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนกิส ์เครื่องไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

 ก. การผลิต  
  (๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ 
  (๒) โดยใช้เครือ่งจกัรทีม่ีกําลงัรวมกันเกนิกว่า ๕ แรงมา้ แต่ไม่เกนิ ๒๐ แรงมา้  ๑,๐๐๐ 
  (๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ 

แรงม้า  
๒,๐๐๐ 

  (๔) โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 
 ข. การซ่อม  ๕๐๐ 
๑๒๗. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลงึ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
๑๒๘. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  

 ก. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  ๑,๐๐๐ 
 ข. การถ่ายเอกสาร  ๕๐๐ 

๑๒๙. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
 ก. พื้นที่เกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 
 ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  ๓,๐๐๐ 

๑๓๐. การประกอบกจิการโกดังสินค้า  
 ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
 ข. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 

๑๓๑. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 

 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 



๑๗  
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
๑๓๒. การพิมพส์ลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลงัรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า  ๕๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า  ๑,๐๐๐ 
 ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๓๓. การก่อสร้าง ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘  
 

 
แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................................ 

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่............. หมู่ที.่........ 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด.................................................. โทรศัพท…์...............................
โทรสาร….......................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท…..............................................................จดทะเบียนเมื่อ……..........................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................ 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จงัหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................ อยู่บ้านเลขที.่............................ 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย......................................... ถนน.................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินดังน้ี  
           ๑.  ช่ือสถานประกอบการ.......................................................................................................................... 
ประกอบกจิการ........................................................................................................................................................ 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...................................................................................................
ลําดับที่ ......................................... กําลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการให้ระบุ จํานวนห้อง .................. ห้อง หรือจํานวนที่น่ัง ................ ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุ จํานวนตัว ................. ตัว) จํานวนคนงาน ................... คน  

๒. สถานประกอบการตัง้อยู่เลขที.่.................................. หมู่ที.่............ ถนน............................................ 
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์............................................................................. 
โทรสาร...................................................... อาคารประกอบการมีเน้ือที่..............................................ตารางเมตร 
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเน้ือที่.........................................................ตารางเมตร  
 
 



๑๙  
 

หน้า ๒ 
 

ที่ดินบรเิวณสถานประกอบการเป็นของ ................................................................................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ ……............................................................................................................................. 
  อาคารประกอบการ   � มีอยู่เดิม      � ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................ (เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................สถานประกอบการอยู่
ใกล้เคียงกับ..................................................................................................................................................... 

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   � มี     � ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ................................................................................................. 

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

๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา .................................................. น. ถึง เวลา..............................................น. 
รวมวันละ.................ช่ัวโมง..........กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห์.................................................................  

๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม............................... คน  
 ๔.๑  คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  

๕. อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๖.๑........................................ ขนาด...........................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง  
๖.๒....................................... ขนาด............................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง  
๖.๓........................................ ขนาด...........................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง 
๖.๔........................................ ขนาด...........................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง  
๖.๕........................................ ขนาด...........................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง  
๖.๖........................................ ขนาด...........................แรงม้า จํานวน.............................เครื่อง 

๖. การควบคุมมลพิษ  
๖.๑  มลพิษที่เกิดข้ึนจากการประกอบกจิการ (นํ้าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกลู)              

(ระบุช่ือและปริมาณ ) (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  ๖.๒  การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย / 
ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล)  
……………………………….............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 



๒๐  
 

หน้า ๓ 

๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
๘. แผนที่สงัเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แผนที่แสดงพื้นทีป่ระกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจกัร (หากมหีลายช้ันให้แสดงทกุช้ัน) รวมทัง้ที่พัก

ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
๑๐. หลักฐานที่นํามาประกอบการพจิารณาคําขออนุญาต  
� ๑๐.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกจิการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ

ใบอนุญาต)  
� ๑๐.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ัดการ  
� ๑๐.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
� ๑๐.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 

 



๒๑  
 

หน้า ๔ 

� ๑๐.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้  
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

� ๑๐.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ม ี
กรรมสทิธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  

� ๑๐.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  

� ๑๐.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
� ๑๐.๙  อื่น ๆ 
(ระบ)ุ....................................................................................................................................................... 

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

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ  

 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
                                                   (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒  
 

 
แบบ อภ. ๒ 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่…………. เลขที ่………............ /…........................……… 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้ …………..……………………………….………………...........................……….
สัญชาติ……................ .อยู่บ้านเลขที่......…………. หมู่ที่ ….......…….. ตําบล ……................................………………… 
อําเภอ………………........................… จังหวัด …………..........………………. หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………..……
ช่ือสถานประกอบกิจการ ……………………………………………...............….. ประเภท.................................................
ต้ังอยู่บ้านเลขที่…………....... หมู่ที่ ……........... ตําบล ……......................……………… อําเภอ ……............……………
จงัหวัด ……………............................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..…………..........................................… 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.................…………….บาท (………........................................………………..………… ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...…............. เลขที่ ……..................... ลงวันที่ …................................……………………….. 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถ่ิน  
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดงัต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

๔.๑) …………………………………………………………………………………………….. 
๔.๒) …………………………………………………………………………………………….. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่ ……........ เดือน …………........................……………. พ.ศ. ......……. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่ ……............ เดือน …………….......................………….พ.ศ. .........………. 

 

( ลงช่ือ ) …………………..............................……………. 
( ………….........................…..…………………. ) 

ตําแหน่ง ………................................………………………. 
                                                                 เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 
คําเตือน 
 (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีต่อด้านหลัง) 



๒๓  
 

(ด้านหลงั) 
 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
บันทึกรายการแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



๒๔  
 

 

แบบ อภ. ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง ,นางสาว)................................................................................................................ 

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่..............................
หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท.์.................................
โทรสาร..........................................  

� เปน็นิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............. หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................ ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท.์............................................ 
โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)................................................................... อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................ ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์............................................. 
โทรสาร................................................  
  เป็นผู้ถือใบอนญุาต /ผู้รบัมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่
..................เลขที.่.................ปี.....................ประกอบกิจการ....................................................................................
ซึ่งเป็นกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................................... 
ลําดับที.่................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า………………….............................................................................
สถานที่ต้ังเลขที.่............. หมู่ที.่............. ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม โทรศัพท ์................................... โทรสาร............................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม ........... แรงม้า (กรณีทีเ่ป็นกจิการที่เกี่ยวกับการบรกิารใหร้ะบุจํานวนหอ้ง .............. ห้อง 
หรือจํานวนที่น่ัง.........................ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการทีเ่กีย่วกับการเลี้ยงสัตว์ใหร้ะบจุํานวนตัว .....................ตัว)   
จํานวนคนงาน................คน อาคารประกอบการมีเน้ือที.่.................................ตารางเมตร  
  ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่
....................เดือน .......................................พ .ศ ................... โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี  
 
 



๒๕  
 

หน้า ๒ 

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
ใบอนุญาต)  

� ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
� ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
� ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 

นิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
� ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี

กรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
� ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
� ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
� ๙. อื่น ๆ 
(ระบ)ุ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ  

 
 

(ลงช่ือ)....................................................................ผู้ย่ืนคําขอ  
(...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖  
 

 
 แบบ อภ. ๔  

คําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเครื่องจักร 
ของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................................ 

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่................................. 
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท์.....................................
โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................................................ 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง เรื่องกิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

๑. ใบอนุญาตเล่มที่.............................. เลขที่..................... ปี.............................. ออกให้เมื่อวันที่........ 
เดือน.................................................. พ.ศ. ..............................  

๒. ช่ือสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
ประกอบกจิการ...........................................................................................ซึ่งเป็นกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท.............................................................................................................................. ลําดับที.่........................ 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม................................แรงม้า  (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง
........................ห้อง หรือจาํนวนที่น่ัง..................................ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ให้ระบุ
จํานวนตัว..............................ตัว) จํานวนคนงาน.......................คน  
  ๓. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที.่.................... หมู่ที่................. ตรอก / ซอย.......................................... 
ถนน.............................................................................. ตําบลหนองแสง  อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม    



๒๗  
 

หน้า ๒ 

โทรศัพท.์................................................................... โทรสาร.................................................................................. 
อาคารประกอบการ มเีน้ือที.่......................... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเน้ือที.่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ............................................................. 
อาคารประกอบการเป็นของ.................................................................................................................................. 

อาคารประกอบการ � มีอยู่เดิม � ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................ (เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................สถานประกอบการอยู่
ใกล้เคียงกับ...................................................................................................................................................... 

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  � มี  � ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ..................................................................................................  

    ด้านใต้......................................................................................................  
    ด้านตะวันออก..........................................................................................  

              ด้านตะวันตก...................................... …....................................................  
๔. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา….....................................น. ถึงเวลา….........................................................น. 

รวมวันละ…..........ช่ัวโมง…...........กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห์…......................................................................  
๕. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี  
๕.๑ เพิ่มหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ 
............................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกจิการ (กําลงัเครือ่งจักร / ห้อง / ที่น่ัง / ตัว)    
............................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๕.๓  เปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

๖. หลักฐานที่นํามาประกอบการพจิารณาดังน้ี  
       � ๖.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ  
        � ๖.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกจิการ (ผู้ประกอบการ / 

ผู้ถือใบอนญุาต)  
       � ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
        � ๖.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
        � ๖.๕ สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
        � ๖.๖ หลกัฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้  
 



๒๘  
 

หน้า ๓ 

โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
        � ๖.๗ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผูร้ับใบอนุญาตไม่ม ี

กรรมสทิธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
        � ๖.๘ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
       � ๖.๙ ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการจากส่วนราชการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
       � ๖.๑๐  อื่น ๆ 
(ระบ)ุ…....................................................................................................................................................  
….............................................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

  
 

(ลงช่ือ)…............................................................ผู้ย่ืนคําขอ  
         (….......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙  
 

 

 แบบ อภ. ๕ 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

เขียนที…่..............................................................  

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)…..................................................................................................  

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่................................. 
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  

  เป็นผู้ถือใบอนญุาต/ผูร้ับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลม่ที่
.............. เลขที.่.................. ปี.................... ประกอบกิจการ....................................................................................
ซึ่งเป็นกจิการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท..........................................................................ลําดับที.่................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า................................................................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที.่.................. หมู่ที.่................. .ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................................. 
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม โทรศัพท ์............................. โทรสาร.................................. 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม.......... แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง .......... ห้อง 
หรือจํานวนที่น่ัง ........... ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว .........ตัว) จํานวน
คนงาน................คน อาคารประกอบการมีเน้ือที่...............ตารางเมตร  
  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  
 � สูญหาย   � ถูกทําลาย  � ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 



๓๐  
 

หน้า ๒ 

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ถือใบอนุญาต)  

� ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
� ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
� ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้  

โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
� ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
� ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ      

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ(กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
� ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
� ๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตเดิมที่ชํารุดน้ันมาแสดง  
� ๑๐. อื่น ๆ  
(ระบ)ุ.......................................................................................................................................... 

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

   ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ  

 

                                (ลงช่ือ).......................................................................ผู้ย่ืนคําขอรบัใบแทน 
                                                   (...................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๑  
 

 

 แบบ อภ. ๖  
คําขอโอนการดําเนินกิจการ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................................ 

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่................................. 
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที่................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................  

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................................................
ซึ่งเป็นกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................................
ลําดับที.่.............. ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................
ใบอนุญาตเล่มที.่............... เลขที.่...................... ปี......................... ต้ังอยู ่ณ  เลขที.่.................. หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท.์............................................................ โทรสาร……………............................................  
ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก ่(นาย , นาง , นางสาว)……......................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที่ ................................. 
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................  
 
 



๓๒  
 

หน้า ๒ 

� เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  
  โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า…….............................................................................................................  
และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังน้ี  

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน  
� ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นของผู้จัดการ  
� ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
� ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน   

นิติบุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)  
� ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
� ๖. หนังสือยินยอมให้ผู้รับโอนใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้รับโอนไม่มี

กรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
� ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
� ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
� ๙. อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………........................................…….. 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ  
 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รบัใบอนุญาต  
(...........................................................)  

 
(ลงช่ือ)...................................................................ผู้รบัโอนการดําเนินกจิการ  

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



๓๓  
 

 
 แบบ อภ. ๗  

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  

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

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

ข้าพเจ้า (นาย /นาง / นางสาว)................................................................................................. 

 � เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ป ีสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่�  ����  �����  ���  อยู่บ้านเลขที.่................................. 
หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................... โทรศัพท.์....................................
โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................  
โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  
  ๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  
  ๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................... 
หมู่ที.่.................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร................................................  
  ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................................
ลําดับที่............... ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................
ใบอนุญาตเล่มที่................ เลขที่....................... ปี......................... ต้ังอยู่ ณ  เลขที่................... หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร……………............................................  

ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เน่ืองจาก…................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... และได้เลิก/จะเลิกการดําเนินกิจการ
เมื่อวันที.่............... เดือน................................................ พ.ศ. .............................พร้อมทัง้ได้แนบหลักฐานที่นํามา
ประกอบการพจิารณาดังน้ี  



๓๔  
 

หน้า ๒ 

� ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เล่มที่............เลขที่.............. 
ปี....................  

� ๒. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ใช้แบบ อภ. ๒ และประทับคําว่า 
“ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงด้านบนกระดาษ)   เล่มที่...........................เลขที่.............ปี..............(ถ้ามี)  

� ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
� ๔. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)  
� ๕. หลักฐานการแจ้งขอเลิกการประกอบกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 

กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชําระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการประกอบกิจการ 
และข้อความที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ี เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

                                                 (ลงช่ือ)............................................................ผู้ย่ืนคําขอ  
                                                         (..........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕  
 
 

 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีประกอบกิจการ  
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 
เช้ือชาติ......................... สัญชาติ......................... อายุ..................ปี เป็นเจ้าของอาคารเลขที.่................................. 
หมู่ที่...............  ถนน..................................... ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม    
 ยินยอมให ้(นาย/ นาง/นางสาว).....................................................................….........................................  
เช้ือชาติ........................... สัญชาติ......................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่…..........หมู่ที่..............  ตรอก/
ซอย........................................ ถนน.......................................... ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/
เขต.............................................. จังหวัด........................................ ใช้อาคารเลขที่ ดังกล่าวข้างต้นประกอบ
กิจการประเภท....................................................................................................................ได้  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 
 
ลงช่ือ.............................................................เจ้าของอาคาร  

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

      ลงช่ือ.............................................................ผู้ใช้อาคาร  
                                      (........................................................)  
 
                             ลงช่ือ.............................................................พยาน  
                                       (........................................................)  
 
                           ลงช่ือ.............................................................พยาน  
                                       (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 


