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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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงและนายอําเภอวาปีปทุม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่ว นตําบลหนองแสงตั้ง แต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับตําบลหนองแสง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ข้อบังคับตําบลหนองแสง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือให้การบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
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“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรีย กชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือ นอัน เกิด จากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอัน เกิด จากการประกอบกิจ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ
ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“กิจการสปาเพื่อสุข ภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการให้การดูแ ลและสร้างสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีการ
บริก ารเสริม ประกอบด้ว ย เช่น การอบเพื่อ สุข ภาพ การออกกํ าลัง กายเพื่อ สุข ภาพ โภชนบํ าบั ด
และการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุข ภาพ ตลอดจน
การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริการที่จัด ไว้จะต้องไม่ขัด ต่อกฎหมายว่าด้ว ยวิชาชีพ
ทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ให้กิจ การประเภทต่า ง ๆ ดัง ต่อ ไปนี้ เป็น กิจ การที่ต ้อ งมีก ารควบคุม ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
๖.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๖.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
๖.๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
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๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๖.๒.๑ การฆ่าสัต ว์ ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ข าย 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 การประดิษฐ์เครื่องใช้และผลิต ภัณ ฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
๖.๒.๗ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
๖.๒.๘ การสะสมหรือการล้างครั่ง
๖.๓ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๖.๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม
๖.๓.๒ การผลิ ต กะปิ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก เผา น้ํ า ปลา น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๔ การตากเนื้ อ สั ต ว์ การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ เ ค็ ม การเคี่ ย วมั น กุ้ ง ยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๕ การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่น ใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
๖.๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
๖.๓.๘ การผลิตแบะแซ
๖.๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง หรือภาชนะอื่นใด
๖.๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
๖.๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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๖.๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 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 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๖.๓.๒๐ การตาก การหมั ก การดองผัก ผลไม้ หรือ พื ช อย่ า งอื่น ยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๖.๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๖.๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
๖.๓.๒๕ การผลิ ต น้ํ า แข็ ง ยกเว้ น การผลิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นสถานที่ จํ า หน่ า ยอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณ ฑ์
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 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๖.๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
๖.๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๖.๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น 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 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
๖.๖.๑ การผลิ ต โลหะเป็ น ภาชนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
๖.๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ
ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๖.๑
๖.๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน ๖.๖.๑
๖.๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการใน ๖.๖.๑
๖.๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๖.๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
๖.๗.๒ การตั้งศูน ย์ ถ่ว งล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรั บอากาศหรื อ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๖.๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
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 กิจการที่เกี่ยวกับไม้
๖.๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๖.๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
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๖.๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
๖.๘.๔ การอบไม้
๖.๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
๖.๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
๖.๘.๗ การผลิตกระดาษต่างๆ
๖.๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๖.๙.๑ กิจการสปาเพื่อ สุขภาพ เว้น แต่เป็น การให้บริ การในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๖.๙.๒ การประกอบกิ จ การอาบ อบ นวด เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
ใน ๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๖.๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุน ไพร เว้น แต่
เป็นการให้บริการใน ๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๖.๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุด ให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง
เช่าหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๖.๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๖.๙.๑
๖.๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น
ในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๙.๑๑ การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๖.๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
๖.๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๖.๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
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๖.๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
๖.๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๖.๑๐.๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
๖.๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
๖.๑๐.๓ การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
๖.๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๖.๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
๖.๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
๖.๑๐.๘ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน 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 การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ มี แ ร่ ใ ยหิ น เป็ น ส่ ว นประกอบหรื อ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
๖.๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๖.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย
๖.๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม 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 การขนส่ง น้ํามั น ปิโ ตรเลีย มหรื อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
๖.๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
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๖.๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๖.๗.๑
๖.๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๖.๑๒.๗ การโม่ การบดชัน
๖.๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๖.๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
๖.๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัต ถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๖.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๖.๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๖.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง
๖.๑๒.๑๔ การผลิ ต การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิง หรือ สารเคมี อัน เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๖.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
๖.๑๒.๑๖ การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง การกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
หรือพาหะนําโรค
๖.๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ
๖.๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
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 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
๖.๑๓.๙ การก่อสร้าง
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็น โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ย วกับวัตถุอัน ตราย จะต้องปฏิบัติต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจ การต้อ งตั้ งอยู่ห่ างจากชุม ชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รวมถึง สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานด้วย เว้นแต่สถานประกอบ
กิจ การไม่เ ข้า ข่า ยเป็น โรงงานนั้น สามารถปรั บปรุง สถานที่ใ ห้ถู กต้ องด้ว ยสุ ข ลั กษณะตามลั กษณะ
และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุข ภาพอนามัยของประชาชน
หรือก่อเหตุรําคาญ
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ข ออนุญ าตได้
โดยมีห ลักฐานที่แ สดงว่า สามารถใช้ประกอบกิ จการนั้ น ได้ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บัน ไดหนีไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น มีลั ก ษณะเป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้าย หรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด แสงสว่ า งและการระบายอากาศให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่ง
อื่นใดอัน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการ ต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มีก ารกํ า จัด เอง ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้อ งถิ่น และต้ อ ง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กรณี ที่มี มู ลฝอยที่ ป นเปื้ อนสารพิ ษหรื อวั ต ถุอั น ตรายหรื อสิ่ ง อื่น ใดที่ อ าจเป็น อั น ตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การ ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโ รงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการ ต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการ ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน
ต่อ ครั้ ง และมี การฝึ ก อบรมการดับ เพลิง เบื้อ งต้ น จากหน่ว ยงานที่ ท างราชการกํา หนดหรื อยอมรั บ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่ การประกอบกิ จการอาจก่อให้เ กิดมลพิ ษทางเสีย งหรื อ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอัน ตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัต ถุ
อันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ นับแต่ วัน ที่ ข้อบัญ ญัตินี้ มีผลใช้บัง คับ ห้า มมิให้ ผู้ใดดําเนิ น กิจ การตามที่ ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญ ญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงประกาศกําหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ป้องกันเหตุรําคาญจากการประกอบกิจการของตนตามสมควร
(๒) แก้ไขเหตุรําคาญโดยพลันเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๑ ผู้ไ ด้รั บการอนุ ญ าตต้ องมารับ ใบอนุ ญาตภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้รั บหนัง สื อ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ เมื่ อได้รั บคํ า ขอรับ ใบอนุ ญ าตหรื อคํ าขอต่อ อายุใ บอนุ ญ าตให้เ จ้า พนัก งานท้ องถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูร ณ์ข องคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูร ณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือ ความไม่ส มบู ร ณ์ นั้น ทั้งหมด และแจ้ งให้ผู้ ข ออนุญ าตแก้ ไขให้ถู กต้ องสมบู ร ณ์ ในคราวเดีย วกั น
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน คําขอแก่ผู้ขออนุญ าต ก็ให้ส่งคืน คําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บวั น นับ แต่วั น ได้ รั บคํ า ขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู กต้ อ งหรื อครบถ้ ว น
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มี เหตุจํ าเป็น ที่เ จ้า พนัก งานท้ องถิ่น ไม่ อาจออกใบอนุญ าต หรื อยั งไม่อ าจมีคํ าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง การขยายเวลาและเหตุจําเป็น แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญ าตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญ าตจะต้องยื่น คําขอก่อนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อได้ยื่น คําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ด้วย
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนีย ม
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวัน ที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ้า มิไ ด้เ สีย ค่ าธรรมเนีย มภายในเวลาที่กํ าหนด ให้ชํ าระค่ า ปรั บเพิ่ม ขึ้น อี กร้ อยละยี่สิ บ ของจํ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้ เจ้ าพนัก งานท้ อ งถิ่ น มี อํา นาจสั่ ง ให้ ผู้นั้ น หยุด การดํา เนิ น กิ จการไว้จ นกว่า จะได้ เ สีย ค่า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญ าตต้ องแสดงใบอนุญ าตไว้โ ดยเปิด เผยและเห็น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ าลาย หรื อชํ า รุ ด ในสาระที่ สํา คั ญ ให้ ผู้ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญ หาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญ าตนําสําเนาบัน ทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ป รากฏว่ า ผู้ รั บใบอนุ ญ าตไม่ ปฏิ บั ติ ห รือ ปฏิ บั ติไ ม่ ถู ก ต้อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจ การตามที่ไ ด้รับ ใบอนุญ าตตามข้อบั ญ ญั ตินี้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น มี อํานาจสั่งพั กใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิ บัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิ ด อัน ตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าต ให้ทําเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวัน
ปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสงอยู่แล้ว
ในวันซึ่งถูกยกเลิกโดยข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือเป็นผู้ได้รับแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามข้อบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าว
สิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง
ตามข้อบัญญัตินี้ก่อนดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วีระศักดิ์ ทองสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

๕
๖.

ประเภทกิจการ
ประเภทที่ ๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลือ้ ยคลานหรือแมลง
ก. การเลี้ยงสัตว์บก
(๑) จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต่ ๒๑-๑๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสัตว์ปีก
(๑) จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต่ ๑๐๑-๑,๐๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑) จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
ง. การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
(๑) จํานวนไม่เกิน ๕๐ ตัว
(๒) จํานวนตั้งแต่ ๕๑-๑๕๐ ตัว
(๓) จํานวนตั้งแต่ ๑๕๑ ตัวขึ้นไป
จ. การเลี้ยงแมลง
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
ก. จํานวนไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต่ ๒๑-๕๐ ตัว
ค. จํานวนเกิน ๕๑ ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
ประเภทที่ ๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒
ลําดับที่
๗.
๘.

๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

๑๗.

ประเภทกิจการ
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์หรือพืช
เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
ข. เกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
การสะสมหรือการล้างครั่ง
ประเภทที่ ๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
การตากเนือ้ สัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานทีจ่ ําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
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๑๘.
๑๙.

การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครือ่ งดื่ม ชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การแบ่งบรรจุ น้ําตาล
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การคั่วกาแฟ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า

๒๐.

๒๑.
๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

๒๖.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๔
ลําดับที่
๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

ประเภทกิจการ
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตผงชูรส
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่นยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครือ่ งดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

๕
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๓๔.
๓๕.

การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ประเภทที่ ๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เครื่องสําอางต่างๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
ประเภทที่ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
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๔๓.
๔๔.

๔๕.

๔๖.

๔๗.

๔๘.
๔๙.

๕๐.
๕๑.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๓,๐๐๐
การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๕๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๔,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังกําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๕,๐๐๐
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิตยาสูบ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การผลิต การสะสมปุ๋ย
ก. การผลิตปุ๋ย
๕๐๐
ข. การสะสมปุ๋ย
๕๐๐
การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๑,๐๐๐
ประเภทที่ ๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ประเภทกิจการ
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖๑
ก. การหลอมหรือหล่อแก้ว เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี
๕,๐๐๐
ข. การถลุงแร่
๑๐,๐๐๐
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๓๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๘๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๑,๐๐๐
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๑
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๓,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๔,๐๐๐
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่น ยกเว้นกิจการใน
ข้อ ๕๑
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๔,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๕,๐๐๐
การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๔,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๕,๐๐๐
ประเภทที่ ๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ ปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
การต่อ การประกอบยานยนต์
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๓,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๔,๐๐๐
การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
ประเภทกิจการ

๘
ลําดับที่

๖๐.

๖๑.

๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.

๖๘.

ประเภทกิจการ
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครือ่ งกล
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. ซ่อมหรือปรับปรุงรถจักรยานยนต์
ข. ซ่อมหรือปรับปรุงรถยนต์ เรือยนต์
ค. ซ่อมหรือปรับปรุงเครื่องจักรหรือเครื่องกล
การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถยนต์
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซ่อม การอัด
การปะ การเชื่อมยาง
ก. การปะ การเชื่อมยาง จักรยานยนต์
ข. การปะ การเชื่อมยางรถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล
การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
ประเภทที่ ๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
การผลิตไม้ขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น การทาสารเคลือบ
เงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๙
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๖๙.

การอบไม้
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่กําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การประดิษฐ์สงิ่ ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตกระดาษต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังแรงม้ารวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐
แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
ก. การเผาถ่าน
ข. การสะสมถ่าน
(๑) ขายปลีก
(๒) ขายส่ง
ประเภทที่ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๗๔
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๗๐.

๗๑.

๗๒.

๗๓.

๗๔.

๗๕.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๐
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๗๖.

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ ๗๔ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๗๗.

๗๘.

๗๙.
๘๐.

๘๑.
๘๒.
๘๓.

๘๔.

ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง
ข. จํานวนห้องพักตัง้ แต่ ๒๑-๕๐ ห้อง
ค. จํานวนห้องพักตัง้ แต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนห้องพักตั้งแต่ ๒-๕ ห้อง
ข. จํานวนห้องพักตัง้ แต่ ๖-๑๐ ห้อง
ค จํานวนห้องพักตัง้ แต่ ๑๑-๒๐ ห้อง
ง. จํานวนห้องพักเกิน ๒๑-๕๐ ห้อง
จ. จํานวนห้องตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ห้อง
ฉ. จํานวนห้องตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ห้อง
ช. จํานวนห้องตั้งแต่ ๒๐๑ ห้องขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. การแสดงดนตรีสากล การแสดงดนตรีไทยสากล เต้นรํา ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ข. การแสดงดนตรีไทย รําวง รองเง็ง หรือการแสดงนาฏศิลป์อื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการในข้อ ๗๔
การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นในทํานอง
เดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ก. สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผมชาย เก้าอี้ละ
ข. สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผมหญิง เก้าอี้ละ
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่
การให้บริการในข้อ ๗๔ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๒๐๐
๒,๕๐๐
๓,๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐

๑๑
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๘๕.

การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
ก. พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ก. สถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
ข. สนามกอล์ฟ
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิง่ แวดล้อม
การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
ก. การสักผิวหนัง
ข. การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่ ้าน
ประเภทที่ ๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วย
กี่กระตุก
ก. ด้วยกี่กระตุกตัง้ แต่ ๕ กี่ขึ้นไป
ข. ด้วยเครื่องจักร
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
(๔) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึน้ ไป
การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันไม่เกินกว่า ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
ก. เครื่องจักรตั้งแต่ ๕-๑๐ เครื่อง
ข. เครื่องจักรตัง้ แต่ ๑๑-๒๐ เครื่อง
ค. เครื่องจักรตัง้ แต่ ๒๑ เครื่องขึ้นไป

๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.

๙๑.
๙๒.

๙๓.

๙๔.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๒
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๙๕.

การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิง่ ทออื่น ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
ประเภทที่ ๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า
การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. จํานวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. จํานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

๙๖.

๙๗.

๙๘.

๙๙.

๑๐๐.

๑๐๑.
๑๐๒.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๑๓
ลําดับที่

๑๐๓.

๑๐๔.

๑๐๕.

๑๐๖.

๑๐๗.
๑๐๘.

๑๐๙.

๑๑๐.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๑,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๒,๐๐๐
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๕๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๘๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๑,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๒,๐๐๐
การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๕๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๘๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๑,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๒,๐๐๐
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๓,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๔,๐๐๐
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๓,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๔,๐๐๐
การผลิตกระดาษทราย
๒,๐๐๐
การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑,๐๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒,๐๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๓,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๔,๐๐๐
ประเภทที่ ๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลาย
ก. การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
๓,๐๐๐
ข. การสะสม
๑,๐๐๐
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
๓,๐๐๐
ข. การสะสม
ประเภทกิจการ

๑๔
ลําดับที่

๑๑๑.

๑๑๒.
๑๑๒.

๑๑๓.

๑๑๔.

๑๑๕.

ประเภทกิจการ
(๑) สะสมไม่เกิน ๑๒๐ ลิตร
(๒) สะสมเกินกว่า ๑๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
(๓) สะสมเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตร
(๔) สะสมเกินกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๕) สะสมเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. การผลิต การกลั่น
ข. การสะสม
(๑) สะสมไม่เกิน ๔๐ ลิตร
(๒) สะสมเกินกว่า ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(๓) สะสมเกินกว่า ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๔) สะสมเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ค. การขนส่ง
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนส่ง
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ ๕๙
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การประดิษฐ์สงิ่ ของ เครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การโม่ การบดชัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

๑๕
ลําดับที่
๑๑๖.

๑๑๗.

๑๑๘.

๑๑๙.

๑๒๐.

๑๒๑.

๑๒๒.

๑๒๓.

ประเภทกิจการ
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ ภาพยนตร์
ก. การผลิต
ข. การล้างฟิล์มรูปถ่าย
ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้า
การผลิต การบรรจุ สารเคมีดับเพลิง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิตน้ําแข็งแห้ง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
ก. การผลิต
ข. การสะสม การขนส่ง
การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต
ข. การบรรจุ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๖
ลําดับที่

๑๒๔.

๑๒๕.

๑๒๖.

๑๒๗.

๑๒๘.
๑๒๙.

๑๓๐.
๑๓๑.

ประเภทกิจการ
ค. การสะสม
ง. การขนส่ง
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. การผลิต การบรรจุ
ข. การสะสมกาว
ประเภทที่ ๑๓ กิจการอื่นๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิง่ พิมพ์อื่นที่มลี ักษณะเดียวกันด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ก. การผลิต
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครือ่ งจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐
แรงม้า
(๔) โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
ข. การซ่อม
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
ก. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
ข. การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่เกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ค. พื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๑๗
ลําดับที่

๑๓๒.

๑๓๓.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๑,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๒,๐๐๐
การพิมพ์สลี งบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้แต่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า
๕๐๐
ข. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๘๐๐
ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ ีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๑,๐๐๐
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี ําลังรวมกันเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป
๒,๐๐๐
การก่อสร้าง
๑,๐๐๐
ประเภทกิจการ

๑๘

แบบ อภ. ๑
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที.่ ................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ ............. หมู่ท.ี่ ........
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.................................................. โทรศัพท์…...............................
โทรสาร….......................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท…..............................................................จดทะเบียนเมื่อ……..........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
๒. (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................ อยู่บ้านเลขที.่ ............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย......................................... ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ..........................................................................................................................
ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...................................................................................................
ลําดับที่ ......................................... กําลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการให้ระบุ จํานวนห้อง .................. ห้อง หรือจํานวนที่นั่ง ................ ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุ จํานวนตัว ................. ตัว) จํานวนคนงาน ................... คน
๒. สถานประกอบการตัง้ อยู่เลขที.่ .................................. หมู่ท.ี่ ............ ถนน............................................
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์.............................................................................
โทรสาร...................................................... อาคารประกอบการมีเนื้อที่..............................................ตารางเมตร
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.........................................................ตารางเมตร

๑๙
หน้า ๒
ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ ...................................................................................................................
อาคารประกอบการเป็นของ …….............................................................................................................................
อาคารประกอบการ
มีอยู่เดิม
ก่อสร้างใหม่
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................ (เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................สถานประกอบการอยู่
ใกล้เคียงกับ.....................................................................................................................................................
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
มี
ไม่มี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ.................................................................................................
ด้านใต้.....................................................................................................
ด้านตะวันออก.........................................................................................
ด้านตะวันตก…........................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา .................................................. น. ถึง เวลา..............................................น.
รวมวันละ.................ชั่วโมง..........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 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกลู )
(ระบุชื่อและปริมาณ ) (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย /
ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล)
……………………………….............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

๒๐
หน้า ๓
๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๘. แผนที่สงั เขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

๙. แผนที่แสดงพื้นทีป่ ระกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทัง้ ที่พัก
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)
๑๐. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต
๑๐.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
ใบอนุญาต)
๑๐.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ัดการ
๑๐.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
๑๐.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล)

๒๑
หน้า ๔
๑๐.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๑๐.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๑๐.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๑๐.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๙ อื่น ๆ
(ระบุ).......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

๒๒

แบบ อภ. ๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่ …………. เลขที่ ………............ /…........................………
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ …………..……………………………….………………...........................……….
สัญชาติ……................ .อยู่บ้านเลขที่......…………. หมู่ที่ ….......…….. ตําบล ……................................…………………
อําเภอ………………........................… จังหวัด …………..........………………. หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………..……
ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………………………………………...............….. ประเภท.................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………....... หมู่ที่ ……........... ตําบล ……......................……………… อําเภอ ……............……………
จังหวัด ……………............................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..…………..........................................…
เสียค่าธรรมเนียมปีละ.................…………….บาท (………........................................………………..………… )
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...…............. เลขที่ ……..................... ลงวันที่ …................................………………………..
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ……………………………………………………………………………………………..
๔.๒) ……………………………………………………………………………………………..
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ……........ เดือน …………........................……………. พ.ศ. ......…….
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ……............ เดือน …………….......................………….พ.ศ. .........……….

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

๒๓
(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บันทึกรายการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

๒๔
แบบ อภ. ๓
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที.่ ................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย , นาง ,นางสาว)................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ ..............................
หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย , นาง , นางสาว)................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ............. หมู่ท.ี่ ..........
ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................ ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์.............................................
โทรสาร................................................
๒. (นาย , นาง , นางสาว)................................................................... อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................ ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์.............................................
โทรสาร................................................
เป็นผู้ถือใบอนุญาต /ผู้รบั มอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่
..................เลขที.่ .................ปี.....................ประกอบกิจการ....................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................................................
ลําดับที.่ ................. โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า………………….............................................................................
สถานที่ตั้งเลขที.่ ............. หมู่ท.ี่ ............. ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ................................... โทรสาร............................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม ........... แรงม้า (กรณีทเี่ ป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง .............. ห้อง
หรือจํานวนที่นั่ง.........................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว .....................ตัว)
จํานวนคนงาน................คน อาคารประกอบการมีเนื้อที.่ .................................ตารางเมตร
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญ าตประกอบกิจ การเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ซึ่ ง จะหมดอายุล งในวัน ที่
....................เดื อ น.......................................พ.ศ................... โดยได้ แ นบใบอนุ ญ าตเดิ ม พร้ อ มกั บ หลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้

๒๕
หน้า ๒
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ
ใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อ าคารหรือ สัญ ญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับ ใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๗. หนังสือ มอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. อื่น ๆ
(ระบุ).......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

๒๖

แบบ อภ. ๔
คําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที.่ ................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ .................................
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์.....................................
โทรสาร..........................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
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
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ใบอนุญาตเล่มที่.............................. เลขที่..................... ปี.............................. ออกให้เมื่อวันที่........
เดือน.................................................. พ.ศ. ..............................
๒. ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................ซึ่งเป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท.............................................................................................................................. ลําดับที.่ ........................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม................................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จํานวนห้อง
........................ห้อง หรือจํานวนที่นั่ง..................................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ให้ระบุ
จํานวนตัว..............................ตัว) จํานวนคนงาน.......................คน
๓. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที.่ .................... หมู่ที่................. ตรอก / ซอย..........................................
ถนน.............................................................................. ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๒๗
หน้า ๒
โทรศัพท์.................................................................... โทรสาร..................................................................................
อาคารประกอบการ มีเนื้อที.่ ......................... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที.่ ....................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. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา….....................................น. ถึงเวลา….........................................................น.
รวมวันละ…..........ชั่วโมง…...........กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห์…......................................................................
๕. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๕.๑ เพิ่มหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ
...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเครือ่ งจักร / ห้อง / ที่นั่ง / ตัว)
...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕.๓ เปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ
...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๖. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาดังนี้
๖.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๖.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ /
ผู้ถือใบอนุญาต)
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๖.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๖.๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล)
๖.๖ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้

๒๘
หน้า ๓
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖.๗ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผรู้ ับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๖.๘ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๖.๙ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
๖.๑๐ อื่น ๆ
(ระบุ)…....................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

๒๙
แบบ อภ. ๕
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที…่ ..............................................................
วันที่….........เดือน…......................พ.ศ…..............
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)…..................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ .................................
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
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................................................
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผูร้ ับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่
.............. เลขที.่ .................. ปี.................... ประกอบกิจการ....................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..........................................................................ลําดับที.่ ................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที.่ .................. หมู่ท.ี่ ................. .ตรอก/ซอย.................................ถนน..............................................
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ............................. โทรสาร..................................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม.......... แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง .......... ห้อง
หรือจํานวนที่นั่ง ........... ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว .........ตัว) จํานวน
คนงาน................คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่...............ตารางเมตร
ขอยื่นคําขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตประกอบกิจ การที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพต่อ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น
เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น
สูญหาย
ถูกทําลาย ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๓๐
หน้า ๒
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/
ผู้ถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ(กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตเดิมที่ชํารุดนั้นมาแสดง
๑๐. อื่น ๆ
(ระบุ)..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

๓๑
แบบ อภ. ๖
คําขอโอนการดําเนินกิจการ
เขียนที.่ ................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ .................................
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
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..............................................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................................
ลําดับที.่ .............. ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................
ใบอนุญาตเล่มที.่ ............... เลขที.่ ...................... ปี......................... ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ .................. หมู่ท่.ี ................
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร……………............................................
ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่ (นาย , นาง , นางสาว)……......................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที่ .................................
หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................

๓๒
หน้า ๒
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ...............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ...............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า…….............................................................................................................
และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖. หนัง สือ ยินยอมให้ผู้รับ โอนใช้อาคารหรือ สัญ ญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้รับ โอนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........................................……..
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รบั ใบอนุญาต
(...........................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รบั โอนการดําเนินกิจการ
(..........................................................)

๓๓

แบบ อภ. ๗
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
เขียนที.่ ................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย /นาง / นางสาว).................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยู่บ้านเลขที.่ .................................
หมู่ท.ี่ ......... ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล /แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................... โทรศัพท์.....................................
โทรสาร..........................................
เป็นนิตบิ ุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ….............................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก /ซอย...............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
โดยผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ...............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
๒. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ ...............................
หมู่ท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท์........................................... โทรสาร................................................
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................................................................
ลําดับที่............... ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................
ใบอนุญาตเล่มที่................ เลขที่....................... ปี......................... ตั้งอยู่ ณ เลขที่................... หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร……………............................................
ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก…...................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... และได้เลิก/จะเลิกการดําเนินกิจการ
เมื่อวันที.่ ............... เดือน................................................ พ.ศ. .............................พร้อมทัง้ ได้แนบหลักฐานที่นํามา
ประกอบการพิจารณาดังนี้

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
และข้อความที่ระบุไว้ในแบบคําขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ

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

๓๕
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................
เชื้อชาติ......................... สัญชาติ......................... อายุ..................ปี เป็นเจ้าของอาคารเลขที.่ .................................
หมู่ที่............... ถนน..................................... ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ยินยอมให้ (นาย/ นาง/นางสาว).....................................................................….........................................
เชื้อชาติ........................... สัญชาติ......................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่…..........หมู่ที่.............. ตรอก/
ซอย........................................ ถนน.......................................... ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/
เขต.............................................. จัง หวัด ........................................ ใช้ อ าคารเลขที่ ดั ง กล่า วข้า งต้ น ประกอบ
กิจการประเภท....................................................................................................................ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.............................................................เจ้าของอาคาร
(.......................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผู้ใช้อาคาร
(........................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.......................................................)

