
 หน้า   ๑๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนและนายอําเภอเมืองราชบุรี  

จึงตราข้อบัญญัตไิว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้  

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   

ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความวา่  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๕ ให้กิจการดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  คือ 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ 

   (๑.๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเก็บค่าดู   

หรือบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  ได้แก่ 

   (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขาย 

ในตลาด  และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

   (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

   (๒.๕)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐ์เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

   (๒.๘)  การสะสม  หรือการล้างคร่ัง 

  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ได้แก่ 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การขายตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแป้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 

   (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  

ได้แก่ 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระต่าง ๆ 

  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  ได้แก่   

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลังแป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเคร่ืองจักรกล 

   (๕.๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร   

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย   

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะ  หรือแร่  ได้แก่ 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการ

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 

  (๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ได้แก่   

   (๗.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม

รถยนต์ 

   (๗.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลการประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  

เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม  หรือปรับปรุง

ยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๗.๓)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 

   (๗.๔)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

   (๗.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๖)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้  ได้แก่ 

   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
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   (๘.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม้ 

   (๘.๕)  การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ได้แก่ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการ  (๙.๑) 
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   (๙.๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริการร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือฝึกซ้อมสนามกอล์ฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  ได้แก่ 

   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้า

ด้วยก่ีกระตุก  ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 

   (๑๐.๓)  การป่ันด้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่นด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักร  ตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   

   (๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ได้แก่ 

   (๑๑.๑)  การทําภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๑๑.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม   

เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตกระดาษทราย   

  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี  ได้แก่ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 

   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม่  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มถ่ายรูป  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบด้วยวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา   

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ  ได้แก่   

   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

   (๑๓.๘)  การพิมพ์สีลงวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

   (๑๓.๙)  การก่อสร้าง 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามท่ีกําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ประกอบการและมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๗  เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วัน  นับแต่วันใช้ข้อบัญญัตินี้แล้ว  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพซึ่งกําหนดให้ควบคุมดังระบุในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับ

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้กําหนดให้ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นต้องอยู่ในทําเลซึ่งจะทาํรางระบายนํ้ารับน้ําโสโครกไปให้พ้นจากสถานทีน่ั้น

ได้สะดวก 

  (๒)  ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  

มีลักษณะเรียบไม่ร่ัวซึม  น้ําไหลได้สะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําต้องไม่อยู่ในลักษณะที่ขัดต่อสุขลักษณะ  หรือ 

เป็นที่เดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน 

  (๔)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานท่ีประกอบการส่วนใดควรจะต้องทําพื้น

ด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ําร่ัวซึม  หรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือต้องมี

เคร่ืองช่วยระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกัน  กําจัดควัน  เถ้า  มูล  กลิ่น  ไอ  หรืออื่นใดซ่ึงอาจเป็นเหตุเดือดร้อน

รําคาญ  ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 

  (๕)  ต้องจัดให้มีแสงสว่างและทางระบายน้ําให้เพียงพอ  รวมทั้งต้องจัดสถานที่ 

ให้สะอาดเรียบร้อย  ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค 

  (๖)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 

  (๗)  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  สําหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องมีบริเวณที่ขังหรือปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ 

  (๙)  สถานที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีสถานที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบ 

  (๑๐)  ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและหรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นซึ่งอาจมีคําแนะนําหรือสั่งเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีได้ตามความจําเป็น 



 หน้า   ๑๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข

อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการ  และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องรักษาดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีตามกําหนดข้อ  ๘  ให้อยู่ใน

ภาวะอันดีอยู่เสมอ  ต้องทําความสะอาดสถานที่ประกอบการให้สะอาดอยู่เสมอและรวมทั้งต้องดูแลรักษา

พื้นที่และรางระบายน้ําให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๒)  ต้องรักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๓)  ต้องรักษาสถานท่ีให้สะอาดเรียบร้อยไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพาะพันธุ์สัตว์  นําโรค 

  (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ประกอบ 

กิจการ  เคร่ืองมือเครื่องใช้ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควรเม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ 

ให้ทราบแล้ว 

  (๕)  ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๐  ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีการควบคุม

ตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องย่ืนเร่ืองตามแบบ  อภ.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

ที่กําหนด 

ข้อ  ๑๑  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพ

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่กําหนดในข้อ  ๘  ครบถ้วนและการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือน 

ถึงสขุภาพของประชาชน  ก็ให้ออกใบอนุญาตได้ตามแบบ  อภ.๒ 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน  

๑๕  วัน  นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การแจ้งตามวรรคก่อนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทนหรือ

ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ  กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้ง

หรือคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือนั้นไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 



 หน้า   ๑๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทําการของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าได้รับทราบหนังสือนั้นแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิด

หนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตไว้ใน 

ที่เปิดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเกี่ยวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการ

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องย่ืน

คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้  คือ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้อ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้พร้อมลง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกใบต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  พร้อมเล่มที่  เลขที่  วันเดือนปี  ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม่ 

ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ.๓   

พร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  การต่ออายุให้ทําได้คราวละหนึ่งปี  นับตั้งแต่วันถัดจาก

วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

ข้อ  ๑๘  การชําระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชําระภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  หากมิได้ชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของยอดเงิน

ค่าธรรมเนียม 



 หน้า   ๑๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๑๙ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คําขอใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๒   

  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  

อภ.๓   

  (๔) แบบคําร้องทั่วไป 

ข้อ ๒๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข หรือรายละเอียดใด  ๆ  

ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ถือปฏิบัติเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้ 

ข้อ  ๒๑  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้  ผู้ดําเนินกิจการตามประเภท

ที่ข้อบัญญัตินี้กําหนดเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๑  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๒  ผู้ดําเนินกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขทั่วไป  และกําหนดในข้อ  ๖  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๓  ห้ามผู้ใดสะสมวัตถุที่อาจทําให้เกิดเพลิงลุกไฟไหม้ได้ง่ายไว้ในอาคารหรือบริเวณอาคาร

และที่ดินเอกสิทธิ์ครอบครอง  ต้องได้อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับคร้ังละไม่เกิน 

ห้าร้อยบาทถ้วน 

ข้อ  ๒๔  การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

คุ้งน้ําวนด้วยเคร่ืองจักรกลหรือวิธีอื่น ๆ  จะต้องควบคุม  กลิ่น  เสียง  ควัน  น้ําเสีย  ทําให้เกิดผลกระทบ 

ต่อความสงบและสุขภาพอนามัยของประชาชน  ผู้ใดฝา่ฝืนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดใช้พาหนะบรรทุกสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตว์อื่น ๆ ที่ม่ีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจต่อสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน  ทําการขนย้ายถ่ายเทหรือเปล่ียนแปลงสภาพในที่สาธารณะ  ต้องได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



 หน้า   ๑๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับอนุญาต  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต

ตามข้อ  ๒๐  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน แมงหรือแมลง 
      ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก 
               (๑) จํานวนไม่เกิน   ๒๐  ตัว 
               (๒) จํานวนต้ังแต่    ๒๑–๑๐๐  ตัว 
               (๓) จํานวนต้ังแต่    ๑๐๐ ตัว  ขึ้นไป 
      ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก 
               (๑) จํานวนต้ังแต่    ๑๐๑–๑,๐๐๐ ตัว 
               (๒) จํานวนต้ังแต่    ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
      ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
               (๑) จํานวนไม่เกิน   ๑,๐๐๐  ตัว 
               (๒) จํานวนต้ังแต่    ๑,๐๐๑–๑๐,๐๐๐  ตัว 
               (๓) จํานวนต้ังแต่    ๑๐,๐๐๑  ตัว ขึ้นไป 
       ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 
               (๑) จํานวนไม่เกิน   ๑๐๐  ตัว 
               (๒) จํานวนต้ังแต่    ๑๐๑–๑,๐๐๐  ตัว 
               (๓) จํานวนต้ังแต่    ๑,๐๐๑  ตัว  ขึ้นไป 
       ๑.๑.๕ การเลี้ยงแมงหรือแมลง 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
๑.๒.๑ จํานวนไม่เกิน  ๒๐ ตัว 
๑.๒.๒ จํานวนต้ังแต่   ๒๑-๑๐๐ ตัว 
๑.๒.๓ จํานวนต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี 
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒ 
 

กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ๒.๑.๑ ไม่ใช้เคร่ืองจักร 
     ๒.๑.๒ ใช้เคร่ืองจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก ๘๐๐ 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
๑๐๐ 
๘๐๐ 

๒.๕ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด ๘๐๐ 
๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ 
เขาสัตว์   หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
      ๒.๖.๑ ไม่ใช้เคร่ืองจักร 
      ๒.๖.๒ ใช้เคร่ืองจักร 
            (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
            (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
 

๘๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๒.๗ การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว์   
            (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
            (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๘๐๐ 
๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม  

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐ 
๓.๒ การผลิตกะปิ พริกแดง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
      ๓.๓.๑ การผลิต การหมัก 
      ๓.๓.๒ การสะสม 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

๓.๔ การตากเน้ือ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 
๓๐๐ 

๓.๕ การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตากหรือวิธีอ่ืนๆ ในการผลิตอาหารจากสัตว์  
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๓๐๐ 
๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 



 
 

 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 
 

๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี 
      ๓.๗.๑ เส้นหมี่ 
      ๓.๗.๒ ขนมจีน 
      ๓.๗.๓ เส้นก๋วยเต๋ียว 
      ๓.๗.๔ เต้าฮวย  เต้าหู้ 
      ๓.๗.๕ วุ้นเส้น 
      ๓.๗.๖ เก้ียมอ๋ี 
๓.๘ การผลิตแบะแซ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ๓.๙.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

 ๓.๙.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
      ๓.๙.๓ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง ขนมเป๊ียะ 
        ๓.๑๐.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
        ๓.๑๐.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๓๐๐ 
๘๐๐ 

๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๘๐๐ 

๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืม ชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใดยกเว้นการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        ๓.๑๒.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

   ๓.๑๒.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
        ๓.๑๒.๓ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
        ๓.๑๓.๑ การผลิต 
        ๓.๑๓.๒ การแบ่งบรรจุ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๓.๑๔ การผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๕๐๐ 
๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู ๒,๐๐๐ 
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๘๐๐ 
๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค ๑,๐๐๐ 
๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 
๓๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่น ๆ ๓๐๐ 
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ๘๐๐ 

๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๒,๕๐๐ 
๓.๒๕ การผลิตนํ้าแข็ง   ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายและเพ่ือ 
การบริโภคในครัวเรือน 
        ๓.๒๕.๑ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
        ๓.๒๕.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๒๐ 
แรงม้า 
        ๓.๒๕.๓ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า  ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ แรงม้า 
        ๓.๒๕.๔ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า  ๑๐๐  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

๕๐๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 
   ๓.๒๖.๑ มีกําลังรวมเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐  แรงม้า 
   ๓.๒๖.๒ มีกําลังรวมเกินกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง 

 

๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 ๔.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือเกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอางต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 
๔.๓ การผลิต ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๘๐๐ 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๕๐๐ 
๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  
๕.๑ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช ๕๐๐ 
๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
     ๕.๒.๑ รับซื้อยางแผ่น 
     ๕.๒.๒ รับซื้อขี้ยาง 
     ๕.๒.๓ รับซื้อนํ้ายาง 
     ๕.๒.๔ รับซื้อปาล์มร่วง, ปาล์มทลาย 

๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เคร่ืองจักร 
๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

๕.๔.๑ ใช้เคร่ืองสีข้าวที่มีกําลังรวมไม่เกิน ๒๕  แรงม้า 
     ๕.๔.๒ ใช้เคร่ืองสีข้าวที่มีกําลังรวมเกิน ๒๕  แรงม้าขึ้นไป 
 

 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๕.๕ การผลิตยาสูบ 

      ๕.๕.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
      ๕.๕.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ย 
      ๕.๗.๑ การผลิต โดยใช้เคร่ืองจักร 
      ๕.๗.๒ การสะสม     

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร ่  
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
      ๖.๑.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
      ๖.๑.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ ๓,๐๐๐ 
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 

 
๑,๐๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 

 
๑,๐๐๐ 

 ๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ 
ใน ๖.๑ 

 ๖.๕.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
      ๖.๕.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑,๕๐๐ 
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์ 

 ๗.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
      ๗.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๕๐๐ 
๑๐๐๐ 

๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

 ๗.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
      ๗.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๗.๔ การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 

๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
๗.๖ การปะ การเช่ือมยาง 

 ๗.๖.๑ จักรยาน จักรยานยนต์ 
 ๗.๖.๒ รถยนต์ เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๕๐๐ 
๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม้  

๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๕๐๐ 
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือ 
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของต่างๆ ด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

๘.๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     ๘.๓.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึน 

 
 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘.๔ การอบไม้ ๘๐๐ 
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร ๘๐๐ 
๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

๘.๖.๑ สถานที่ประกอบการมีเน้ือไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     ๘.๖.๒ สถานที่ประกอบการมีเน้ือเกินกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึน 

 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕๐๐ 
๘.๘ การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน ๕๐๐ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๑,๐๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๓,๐๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น 
การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
๕๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ๙.๔.๑ มีจํานวนห้องพักไม่เกิน  ๑๐๐  ห้อง 

 ๙.๔.๒ มีจํานวนห้องพักต้ังแต่   ๑๐๑ ห้อง 
๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ๙.๕.๑ มีจํานวนห้องพักไม่เกิน  ๕๐  ห้อง 
      ๙.๕.๒ มีห้องพักต้ังแต่   ๕๐-๑๐๐ ห้อง 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
       ๙.๕.๓ มีห้องพักต้ังแต่   ๑๐๑ ห้องขึ้นไป 

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี รําวง รองแง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ 
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 
๑,๐๐๐ 

๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 

 
๑,๐๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
        ๙.๑๐.๑ พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
        ๙.๑๐.๒ พ้ืนที่เกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
        ๙.๑๐.๓ พ้ืนที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
        ๙.๑๐.๔ พ้ืนที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เ ว้นแ ต่การให้บริการ ดังกล่ าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้วย
สถานพยาบาล 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
       ๙.๑๒.๑ กิจการสวนสนุก 

  ๙.๑๒.๒ กิจการตู้เกม  
            (๑) มีตู้เกมจํานวนไม่เกิน ๕ ตู้  
            (๒) มีตู้เกมจํานวนต้ังแต่ ๖–๑๐ ตู้ 
            (๓) มีตู้เกมจํานวนเกินกว่า ๑๐ ตู้ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม ๑,๕๐๐ 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕๐๐ 
๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือ เจาะอวัยวะอ่ืน ๆ ๓๐๐ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๓,๐๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การป่ันด้าย   การกรอด้าย   การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือด้วยก่ีกระตุก  
ต้ังแต่   ๕ กี่ขึ้นไป 
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
        ๑๐.๔.๑ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
๓๐๐ 



 
 

 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
         ๑๐.๔.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 

๑๐๐ แรงม้า 
        ๑๐.๔.๓ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้า 

๘๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เคร่ืองขึ้นไป 

   ๑๐.๕.๑ โดยใช้เคร่ืองจักรต้ังแต่  ๕–๑๐  เคร่ือง 
   ๑๐.๕.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรต้ังแต่  ๑๑–๕๐  เคร่ือง 

        ๑๐.๕.๓ โดยใช้เคร่ืองจักรต้ังแต่  ๕๑–๑๐๐  เคร่ือง 
        ๑๐.๕.๔ โดยใช้เคร่ืองจักรต้ังแต่  ๑๐๑ เคร่ือง 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
        ๑๐.๖.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
        ๑๐.๖.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
        ๑๐.๖.๓ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑๐.๗ การซัก อัดกลีบ อัดสีผ้า โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 
๑๐.๘ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

   ๑๐.๘.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
        ๑๐.๘.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
        ๑๑.๑.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

   ๑๑.๑.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
        ๑๑.๓.๑ โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

   ๑๑.๓.๒ โดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑.๔ การสะสมซีเมนต์ การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๑๑.๔.๑ ไม่เกิน  ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

        ๑๑.๔.๒ เกินกว่า  ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
๑๑.๘ การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม  
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า  
เป็นต้น 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 



 
 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ 
สารตัวทําละลาย 

 
๒,๕๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
        ๑๒.๒.๑ การผลิต, บรรจุ 
        ๑๒.๒.๒ การสะสม 
                   (๑) สถานที่สะสมก๊าซมีเน้ือที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
                   (๒) สถานที่สะสมก๊าซที่มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
                   (๓) ป๊ัมก๊าซ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

   ๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น 
   ๑๒.๓.๒ การสะสม การขนส่ง 
             (๑) เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
             (๒) เกินกว่า ๑,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
             (๓) เกินกว่า ๕,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
             (๔) เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
   ๑๒.๔.๑ เพ่ือการขาย 
             (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
             (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
   ๑๒.๔.๒ เพ่ือขายปลีก 
             (๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
             (๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน  ๗.๑  ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๗ การโม่ การบดชัน 
๑๒.๘ การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี 
 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 



 
 

 

ลําดับที ่ กิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
 ๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

        ๑๒.๙.๑ การผลิต 
        ๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
        ๑๒.๙.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร ์

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 

 
๑,๐๐๐ 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๕๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะ 
นําโรค 
          ๑๒.๑๖.๑ การผลิต การบรรจุ 
          ๑๒.๑๖.๒ การสะสม การขนส่ง เพ่ือขายส่ง 
          ๑๒.๑๖.๓ การสะสม การขนส่ง เพ่ือขายปลีก 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอื่น ๆ  

 ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   ๑๓.๑.๑ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
   ๑๓.๑.๒ โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓ .๒  การผลิต  การซ่อมเครื่ อง อิ เล็กทรอนิกส์  เครื่ องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
        ๑๓.๒.๑ เน้ือที่สถานที่ประกอบการไม่เกิน ๒๕๐ ตารางเมตร 
        ๑๓.๒.๒ เน้ือที่สถานที่ประกอบการเกินกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร 

 
 

๓๐๐ 
๘๐๐ 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓๐๐ 
 ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๓๐๐ 
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๘๐๐ 
 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๘๐๐ 
 ๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๘๐๐ 
 ๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๙ การก่อสร้าง ๑,๐๐๐ 

 



  

 แบบ อภ. ๑  
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

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

ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว).......................................................................................................................  
  เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี           อยูบานเลขท่ี.......................  
หมูท่ี...................... ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง...............................  
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................โทรศัพท..............................โทรสาร...........................  
  เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ.............................................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท...........................  
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  
๑. (นาย,นาง,นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี..........................  
ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.......................  
จังหวัด......................................โทรศัพท..................................โทรสาร.........................................  
๒. (นาย,นาง,นางสาว)..........................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี........................  
ตรอก/ซอย...........................ถนน............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............  
จังหวัด......................................โทรศัพท..................................โทรสาร............................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  
๑. ชื่อสถานประกอบการ............................................ประกอบกิจการ...............................................  

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................ลําดับท่ี.......................กําลังเครื่องจักรโดยรวม
...........แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง........หองหรือจํานวนท่ีนั่ง........ท่ีนั่ง 
กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว..............ตัว) จํานวนคนงาน.....................คน  

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.................. หมูท่ี..................ถนน..................ตําบล/แขวง.............
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด ...................................... โทรศัพท....................................................
โทรสาร.....................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ัง
อาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี...............ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................
อาคารประกอบการเปนของ.............................................อาคารประกอบการ   มีอยูเดิม    กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ......................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับ 
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท..................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.......................... 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ      มี      ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ..............................................................................................  

 ดานใต..................................................................................................  
 ดานตะวันออก...................................................................................... 
 ดานตะวันตก....................................................................................... 

 



๒ 
 

๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.........................น. ถึงเวลา......................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจําสัปดาห................................................................................................................................  

๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
 ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................................................คน  
 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
 ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน  
 ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ......................................คน  

๕. การผลิต  
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

วัตถุดิบ      ปริมาณการใช (ตอป)                     แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท /  
                                                                             หางรานของผูจําหนาย)  

๕.๑.๑ .............................              .....................................                ……………………………...... 
๕.๑.๒ ...................................    ........................................     …................................... 
๕.๑.๓ ...................................          ........................................      ...................................... 
๕.๑.๔ ...................................      .........................................      ......................................  
๕.๑.๕ ..................................           .......................................      .....................................  

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย  
            ผลิตภัณฑ                ปริมาณการผลิต (ตอป)   การจําหนาย (ระบุสถานท่ี  
                                                                                               จําหนาย)  

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

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี)  
                 วัตถุผลพลอยได                        ปริมาณวัตถุผลพลอยได       จําหนายได /จําหนายไมได  

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

๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
๕.๔.๑ ............................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เครื่อง  
๕.๔.๒ ............................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เครื่อง 
๕.๔.๓ ............................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เครื่อง 
๖. การควบคุมมลพิษ  

๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและ 
ปริมาณ ) (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๓ 
 

๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษ

อากาศ/สิ่งปฏิกูล) ………………………………….……………………………………………………………………..……… 

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

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

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

๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

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

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

๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพักของ  

ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

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

 

๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  



๔ 
 

 

๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  

   ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

   ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

   ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

   ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

           (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

   ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดยถูกตองตาม  

           กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

   ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์  

            ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  

   ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ  

           ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

   ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

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

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

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

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

แบบ อภ.๑ เลขท่ี.............................................กิจการลําดับท่ี........................................................................... 

รับไวเม่ือวันท่ี................................................ผูรับ............................................................................................. 

             

 



 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี      เลขท่ี        ป    
 
  อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ                 อายุ             ป 
สัญชาติ                  เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี                              อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี 
   ตรอก/ซอย     ถนน     
หมูท่ี   ตําบล/แขวง        . อําเภอ/เขต       
จังหวัด           โทรศัพท    โทรสาร      
 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท                
ลําดับท่ี     คาธรรมเนียม          บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี    
เลขท่ี     ลงวันท่ี   เดือน        พ.ศ.    
โดยใชชื่อ            
สถานประกอบการวา       พ้ืนท่ีประกอบการ            
ตารางเมตร                                                           . 
กําลังเครื่องจักร   แรงมา จํานวนคนงาน   คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี                . 
หมูท่ี     ตรอก/ซอย     ถนน     
ตําบล           อําเภอ               จังหวัด                 
โทรศัพท         โทรสาร          
 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
   (๑)           
                  
   (๒)           
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี             เดือน                  พ.ศ.    
 
    ออกให  ณ  วันท่ี       เดือน        พ.ศ.    
 
 

(ลายมือชื่อ) 
 (.......................................................) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

แบบ อภ.๒ 

 



 
 

                   แบบ อภ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

       เขียนท่ี.............................................................. 
       วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ...........
ขาพเจา(นาย/นางสาว)...................................................................................................................................... 
 �  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ ......... ป     สัญชาติ ..............................เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขท่ี  ..............................................................    อยูบานเลขท่ี  ...............................................หมูท่ี .............
ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...............................โทรศัพท..........................โทรสาร ....................  
        � เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................  จดทะเบียนเม่ือ.................................
มีสํานักงานอยูเลขท่ี................................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ......................................... ถนน 
.......................................ตําบล/แขวง .......................................อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด 
................................โทรศัพท..............................โทรสาร ...................................... โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... อยูบานเลขท่ี .................................
หมูท่ี .............ตรอก/ซอย ............................ ถนน .............................. ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ...........................โทรศัพท............................โทรสาร ............................ 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. อยูบานเลขท่ี ...............................
หมูท่ี .............ตรอก/ซอย ............................ ถนน .............................. ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................โทรศัพท...........................โทรสาร ............................ 

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
เลมท่ี ..................... เลขท่ี..............ป ............................ ประกอบกิจการ......................................................... 
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท................................................................................................ 
ลําดับท่ี ..................... โดยใชชื่อประกอบการวา...............................................................................................
สถานท่ีต้ัง ................................หมูท่ี ................ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .......................................
โทรศัพท..............................โทรสาร ...............................กําลังเครื่องจักรโดยรวม..................................แรงมา 
(กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง  ............. หองหรือจํานวนท่ีนั่ง .................... ท่ีนั่ง   
กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว...............  ตัว)  จํานวนคนงาน ....................... คน 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี ................................ ตารางเมตร ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี ............ เดือน .........................................พ.ศ. ................ 
โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ /     
ผูถือใบอนุญาต ) 

   � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 



 
 

๒ 

 

 � ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

� ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
          �๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นไดโดยถูกตอง 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
          �๖. หนังสือยินยอมใหอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ 
ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

  �๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ   (กรณี เจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  �๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   �๙. อ่ืน   

(ระบ)ุ.................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
       ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

    ความเห็นของเจาหนาท่ี 

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

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

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

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

                                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
 
 

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

                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 



  

 แบบ อภ.๔  

ขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเครื่องจักร 
ของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล 
ชื่อ.................................................................อายุ.......................ป...........................สัญชาติ............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี .........................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................................  
หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ตําบล/แขวง..................................  
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................โทรศัพท..............................โทรสาร............................  
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................ 
ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด............................โทรศัพท......................  
โทรสาร............................... ไดรับอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  

๑. ใบอนุญาตเลมท่ี...........เลขท่ี............ป..............ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..............พ.ศ........... 
๒. ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.................................................................ลําดับท่ี...................................................... 
คาธรรมเนียมตอป.................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี...........ลงวันท่ี........../.............../............ 
กําลังเครื่องจักร.............................แรงมา  จํานวนคนงาน..................................คน 
 ๓.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................ถนน............. 
ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด.................................โทรศัพท............................... 
โทรสาร.................  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี...................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 
(รวมท้ังอาคารประกอบการ) เนื้อท่ี..................................................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถาน
ประกอบการเปนของ............................................................................ อาคารประกอบการ (   ) มีอยูเดิม  
(   ) กอสรางใหม  ลักษณะเปนอาคารประกอบการ  (เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ )   
ไดปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี    (   ) ไมมี  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ...................... 
บริเวณสถานท่ีประกอบการมีเขตติดตอ………………………………………............................................................... 
   
  ดานเหนือ............................................................................................................ 
  ดานใต................................................................................................................. 

ดานตะวันออก.................................................................................................... 
ดานตะวันตก....................................................................................................... 

๔.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา............น.  ถึงเวลา...........น. รวมวันละ..........ชั่วโมง จํานวนกะ...........กะ 
 วันหยุดงานประจําสัปดาห.................................................................................................... 
๕.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
 ๕.๑  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ........................................................คน 
 ๕.๒  คนงานขาย..............................คน  คนงานหญิง...........................คน 
 ๕.๓  ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 
     รวม............................................คน 
 



๒ 
 

๖.  การผลิต 
    ๖.๑   ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

          วัตถุดิบ  ปริมาณการใช (ตอป) แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/หางราน ของ
ผูจําหนาย) 

๖.๑.๑......................        ................................... ........................................................... 
๖.๑.๒......................        ................................... ........................................................... 
๖.๑.๓......................        ................................... ........................................................... 
๖.๑.๔......................        ................................... ............................................................ 
๖.๑.๕......................        ................................... ............................................................ 
 

     ๖.๒  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 
       ผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิตตอป การจําหนาย (ระบุสถานท่ีท่ี

ออกจําหนาย) 
๖.๒.๑......................        ................................... ........................................................... 
๖.๒.๒......................        ................................... ............................................................ 
๖.๒.๓......................        ................................... ............................................................ 
๖.๒.๔......................        ................................... ............................................................ 
๖.๒.๕......................        ................................... ............................................................ 
 

     ๖.๓  วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุพลอยได) (ถามี) 
             วัตถุพลอยได           ปริมาณวัตถุพลอยได
  

๖.๓.๑............................................................  .............................................. 
๖.๓.๒............................................................  .............................................. 
๖.๓.๓............................................................  ............................................. 
 

      ๖.๔  ผลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อ
ปริมาณ)     (ถามี) การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบการ  ไดแก (ระบุชนิด  จํานวน)  
    ๗.๑..........................................ขนาด...............................................จํานวน.................................. 
    ๗.๒....................................... ขนาด.............................................. จํานวน.................................... 
    ๗.๓..........................................ขนาด...............................................จํานวน................................... 
    ๗.๔....................................... ขนาด.............................................. จํานวน.................................... 
๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน     
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



๓ 
 

๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 

๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ัง
ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  
 
 
 
 
 

๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
                ๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

............................................................................................................................................... 
     ๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

 
 
 
 
 
 
๑๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

                   ๑๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ 
(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
                   ๑๒.๒ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
                  

        ๑๒.๓ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
                   ๑๒.๔ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได 
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
                   ๑๒.๕ กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ
มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
มาแสดง  



๔ 
 

           ๑๒.๖ กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีประกอบกิจการโดยมีอาคารใหมหรือดัดแปลงอาคาร ใหนําสําเนา

การไดรับอนุญาตมาแสดง  

           ๑๒.๗ อ่ืน ๆ 

(ระบุ)................................................................................................................................................................ 

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

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

(ลงชื่อ).........................................................ผูขออนุญาต 

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

 

 

 

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

แบบ อภ.๔ เลขท่ีรับหนังสือ...........................................ใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี........................ป

............................กิจการลําดับท่ี...........................................ชื่อผูยื่นคําขอ....................................................... 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ................................................รับไวเม่ือวันท่ี................เดือน........................พ.ศ........ 

             

 

 



แบบ อภ.๕ 

 

 

คําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเคร่ืองจักร กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

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

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

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่      อยูบานเลขที่......................................... 

หมูที่....................................... ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................................ 

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 

มีสํานักงานอยูเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................................ 

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

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

โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคล ผูขออนุญาต ดังนี ้

 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อยูบานเลขที่....................................................... 

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

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

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

 ๒. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อยูบานเลขที่...................................................... 

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

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

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

 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  เร่ือง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 ๑. ใบอนุญาตเลมที่..........เลขที่.............ป..............ออกใหเมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ........... 
 



 

-๒- 

 

           ๒. ชื่อสถานประกอบการ.............................................ประกอบกิจการ............................................ 
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................................................... 
ลําดับที่........................................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.......................................แรงมา  (กรณีที่เปนกิจการ 
ที่เก่ียวกับการบริการใหระบุ  จํานวนหอง............................หองหรือจํานวนทีน่ั่ง......................................ที่นั่ง 
กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว ใหระบุจาํนวนตัว...................ตัว) จํานวนคนงาน........................คน 
 ๓. สถานประกอบการตัง้อยูเลขที่....................ตรอก/ซอย................................................................. 
ถนน.............................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด...............................โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อที่............................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ................................................. 
อาคารประกอบการเปนของ............................................................................................................................. 
อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ.........................................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท....................................................สถานประกอบการ 
อยูใกลเคียงกับ.................................................................การพักคางของผูปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 
    มี    ไมม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานเหนือ..................................................... 
     ดานใต.......................................................... 
     ดานตะวันออก............................................. 
     ดานตะวันตก............................................... 
 ๔. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ................ชั่วโมง............กะ 
วันหยุดงานประจาํสปัดาห.................................................................. 
 ๕. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ  สถานที่  หรือ เคร่ืองจักร
ของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอพนักงานทองถ่ิน ดงัตอไปนี ้
  ๕.๑ เพิ่มหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเคร่ืองจักร/หอง/ที่นัง่/ตัว) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืน ๆ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



 

-๓- 

 

 ๖. หลักฐานที่นาํมาประกอบการพิจารณาดังนี ้

  ๖.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ๖.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ 

                     ใบอนุญาต) 

  ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

  ๖.๔ สําเนาทะเบียนของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

  ๖.๕ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล พรอมสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของ 

                     ผูแทนนติิบุคคล (กรณีผูขอใบอนุญาตเปนนิตบิคุคล) 

  ๖.๖ หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนัน้ไดโดย 

                     ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  ๖.๗ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรับใบอนุญาตไมมี 

                     กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 

  ๖.๘ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 

                     อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายืน่คําขอดวยตนเอง) 

  ๖.๙ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 

  ๖.๑๐ อ่ืน ๆ.................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)........................................ผูขออนุญาต 

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

  

 

 

 

 



 
 

แบบ อภ. ๖ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
    เขียนท่ี ..............................................................................    
            ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................อายุ............... ป 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... อยูบาน/สํานักงาน
เลขท่ี.............. หมูท่ี............... ตรอกซอย....................................ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.......................................... โทรศัพท...............................................
โทรสาร..............................................ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว โดยมี
รายละเอียด คือ 
            ๑. ใบอนุญาตเลมท่ี........................เลขท่ี.................ป...............ออกใหเม่ือวันท่ี.............................. 
เดือน........................พ.ศ. ................  
            ๒. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………..………………
ประกอบกิจการประเภท...................................................................ลําดับท่ี....................................................
กําลังเครื่องจักร................................แรงมา จํานวนคนงาน......................คน 
   ๓. สถานประกอบการตั้งอยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................
ถนน......... ... .... .. ตําบล/แขวง...... ... ... ..... . .. .. อําเภอ/เขต......... ... ..... ..จังหวัด....... . .. ..... .. .... .                    
โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................................. 
     ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน ( ) สูญหายหรือถูกทําลาย ( ) ชํารุดในสาระสําคัญ
โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ๑. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
 ๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 
 ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 ๔. กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
 ๕. กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ
อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
 ๖. กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนําหลักฐานการแจงความ ณ สถานีตํารวจ
ทองถ่ินมาแสดง 
 
 
  ขอรับรองวาขอความใบแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ      
     
                                         ลงชื่อ.................................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (.............................................................) 
 
.......................................................................................................................................................................... 
แบบ อภ.๖ เลขท่ีรับหนังสือ.............................ใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี..................ป...................
กิจการลําดับท่ี.......................ชื่อผูยื่นคําขอ........................................................................................................
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ.................................................รับไวเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ.............. 



แบบ อภ.๗ 

คําขอแจงเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

 ขาพเจา (  )  บุคคลธรรมดา  (  ) นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................. 
อายุ............ป  สัญชาติ................................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................................ถนน........................ 
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ...............................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท 
........................โทรสาร.............................เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี................เลขท่ี...............ป............................ประกอบกิจการประเภท 
........................................................................ลําดับท่ี...........................................ใชชื่อสถานประกอบการวา 
..............................ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................ถนน........................... 
ตําบล.................อําเภอ.......................จังหวัด...........................โทรศัพท...................โทรสาร..................... 
  ขอแจงเลิกการประกอบกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก.............................. 
.......................................................................................................................................................................... 
และได/จะเลิกประกอบกิจการเม่ือวันท่ี..................เดือน.........................................พ.ศ............................
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๒) เลมท่ี......................... 
เลขท่ี........................ป........................ 
  ๒. เง่ือนไขการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือ
เครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๕) เลมท่ี................เลขท่ี.................ป..................... 
  ๓. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๖) เลมท่ี............. 
เลขท่ี.................ป................... 
  ๔. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
  ๕. กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ
มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
มาแสดง 
  ๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร (ถามี) 

 ๗. อ่ืนๆ (ระบุ) 
    ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการกอนเลิก 
การประกอบกิจการ และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
  (ลงชื่อ)................................................ผูยื่นคํารองขอเลิกกิจการ 
                       (...............................................) 

....................................................................................................................................................................... 
แบบ อภ.๗ เลขรับหนังสือ...................ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี.......................ป........................... 
กิจการลําดับท่ี................................ชื่อผูยื่นคําขอ............................................................................................ 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ.....................................รับไวเม่ือวันท่ี................เดือน............................พ.ศ................ 



แบบ อภ. ๘ 

คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

 

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

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

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี      อยูบานเลขท่ี............................. 
หมูท่ี........................... ตรอก/ซอย............................ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต..........................จงัหวัด.....................โทรศัพท..........................โทรสาร.......................................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท...................................จดทะเบียนเม่ือ....................................................... 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...............................โทรศัพท..........................
โทรสาร......................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผูขออนุญาต ดังนี้ 

๑.(นาย/นาง/นางสาว)............................................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด..........................................โทรศัพท.................................โทรสาร..................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว).........................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี........................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด..........................................โทรศัพท.................................โทรสาร..................................... 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท.............................................................................................ลําดับท่ี................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ...........................ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี..................ป.................ตั้งอยู ณ 
เลขท่ี....................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................แขวง.............................. 
เขต................................กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท....................................โทรสาร......................................... 
ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ 
  เปนบุคคลธรรมดา อายุ...........ป  สัญชาต.ิ................................ 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี       อยูบานเลขท่ี............................. 
หมูท่ี........................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง.......................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...............................โทรศัพท............................โทรสาร........................... 
  เปนนิติบุคคลประเภท..................................จดทะเบียนเม่ือ.......................................................... 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................โทรศัพท.......................... 
โทรสาร...............................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).................................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี.......................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.....................................โทรศัพท...................................โทรสาร................................. 
 



 

-๒- 

 

๒. (นาย/นาง/นางสาว).............................อยูบานเลขท่ี..................................หมูท่ี............................ 

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

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

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................................................................ 

และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังนี้ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน 

  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

  ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล) 

  ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดย

ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  ๖. หนังสือยินยอมใหผูรับโอนใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรับโอนไมมี

กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

  ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๙. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 

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

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

        

      (ลงชื่อ)...........................................ผูขออนุญาต 

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

 

      (ลงชื่อ)......................................ผูรับโอนการดําเนินการ 

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

 



                                                 แบบ อภ.๙ 

คําขอบอกเลิกการดําเนินการกิจการ 

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

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

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

(   ) เปนบุคคลธรรมดา อายุ..............ป สัญชาติ...................................................................อายุ............... ป

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................ อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.............. หมูท่ี............... 

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

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

(  ) นิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ...................................................... 

มีสํานักงานเลขท่ี.............. หมูท่ี............... ตรอกซอย...................................ตําบล/แขวง.................................. 

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

โทรสาร..............................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว).............................................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี..............................  

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

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

๒. (นาย/นาง/นางสาว)................................................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี...............................  

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

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

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี......เลขท่ี..... 

ป.............ประกอบกิจการ...................................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภท.............................................ลําดับท่ี...................โดยใชสถานประกอบการวา....................................

สถานท่ีตั้งเลขท่ี.........................หมูท่ี............................. ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................

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

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการ

ดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก....................................................................................................... 

และไดเลิก/จะเลิกการดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี................เดือน............................พ.ศ..................พรอมท้ังได

แนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

            ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๒) เลมท่ี.......เลขท่ี.......ป.......... 

            ๒. ใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ีหรือเครื่องจักรของ 

      กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๕) เลมท่ี..........เลขท่ี..........ป................ (ถามี) 

            ๓. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.๗) เลมท่ี.......เลขท่ี........ 

       ป........... (ถามี) 



-๒- 

 

            ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูไดรับใบอนุญาต 

            ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

      และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได) 

            ๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย  

     กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี) 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ กอนเลิกการประกอบกิจการ 

และขอความท่ีระบุไวในคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 

 

                                         ลงชื่อ....................................................................ผูขออนุญาต 

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

 

 

 

 


	
	แบบ อภ. ๑
	คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


	
	ใบอนุญาต
	ตรอก/ซอย     ถนน


	
	แบบ อภ.๔
	ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
	ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



