
 หนา   ๓๓๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนโพธิ์และนายอําเภอเมืองลพบุรี  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ตั้งแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ   ประกาศ  ระเบียบหรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต 

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสรางสุขภาพ   

โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม 

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร   

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ   

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ท่ีบานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 
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“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบานของผูรับบริการ  ทั้งนี้   

ไมวาการประกอบกจิการนั้นจะมสีถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนโพธิ์   

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ 

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่ 

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสม  หรือการลางครั่ง 
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(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช   

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่ 

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน  การผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
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 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปง อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
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 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนมิยานยนต 

 (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธรุกิจเกีย่วกบัยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย   

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้วหรือการตัดไม 

ดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๓๔๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๘.๓) การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี   

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสรมิสวยหรอืแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคบัตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัดหรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบดวยวัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๓๔๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีที่ตั้ง 

ในการประกอบกิจการเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   

เพ่ือเปนการปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญที่มีผลกระทบตอประชาชน 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตไดตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ 

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน   

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ 

คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
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ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง 

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน   

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ ใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขในแตละประเภทกิจการ 

ซึ่งเกี่ยวกับตน  ท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขไดแจงแนวทางตาง ๆ  ไวเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน  ฉบับผูขออนุญาตและหรือฉบับสถานท่ีประกอบการ 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  อาทิ  ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 

(๔) กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเองตองมีหนัง สือมอบอํานาจ   

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(๕) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(๖) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(๗) เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของในการประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่ตั้งของอาคารตองมั่นคง  แข็งแรง  ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม  ไมมีน้ําทวมขังและ 

สามารถระบายน้ําออกไดโดยสะดวก 

(๒) ตองมีการปองกันกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความส่ันสะเทือน  ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา   

เถา  ควัน  มูลหรือส่ิงอื่นใด ๆ   ซึ่งอาจเปนเหตุราํคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัตงิานในสถานที่ 

ประกอบการหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ซึ่งผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศใหเหมาะสมและเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ี 

มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 

(๔) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

(๕) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ 

(๖) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับคนท่ีทํางานอยู   

(๗) ตองจัดใหมีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
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(๘) ตองปฏิบัติการเพ่ือรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันมิให 

เกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ 

(๙) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร  แข็งแรง   

ไมรั่วซึมและน้ําไหลไดสะดวก  ถาหากสถานท่ีประกอบกิจการนั้นเปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเสียตองจัดการแกไข 

ระบบน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะกอนที่จะปลอยลงสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ   

 (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่เล้ียงหรือปลอยสัตวกวางพอและจัดสถานท่ีใหอยูในสภาพที่ 

ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกดิอันตรายหรอืความทกุขทรมานแกสัตวและใหมกีารเก็บรวบรวม 

กําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  หรือซากสัตวใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานท่ีที่ใชเก็บสะสมวัตถุมีพิษ  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดหรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตราย 

ตองจัดเก็บสารเคมีดังกลาวใหไดสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานหรือผูอยูอาศัยในบริเวณ 

ใกลเคียง 

 (๑๒) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพไดในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

 (๑๓) ปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขในแตละประเภทกิจการ 

ซึ่งเกี่ยวกับตน  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และความปลอดภัยตามคําแนะนําหรือคําส่ังของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดงักลาวไมถกูตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ   

วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ   
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา 

สละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  ๒  ครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 
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ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดอนโพธิ์ 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  ท่ีใบอนุญาตที่ออกใหแทนนั้น 

กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ใหระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาต  ใหใชแบบ  อภ.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใชแบบ  อภ.  ๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาต  ใหใชแบบ  อภ.  ๓ 

(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ใหใชแบบ  อภ.  ๔ 

(๕) คําขออื่น ๆ  ใหใชแบบ  อภ.  ๕ 
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ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง 

ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตอง  ไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี ้ หรือ 

เงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม 

ขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พณชัย  แสงคํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนโพธิ ์



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว    

 (๑.๑)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง  

         (๑.๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค(เนื้อ)  กระบือ  (อยางใดอยางหนึ่งหรือทุกอยางรวมกัน)  

                    ก.  ตั้งแต ๑๐  ตัว  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๕๐ 

                    ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ไมเกิน  ๔๐  ตัว ๑๐๐ 

                    ค.  ตั้งแต  ๔๑  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

         (๑.๑.๒)  การเลี้ยงสุกร  (สุกรเนื้อ ไมนับลูก)  

                    ก.  ตั้งแต ๕  ตัว  ไมเกิน  ๑๐  ตัว ๒๐๐ 

                    ข.  ตั้งแต  ๑๑ ตัว  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๔๐๐ 

                    ค.  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ไมเกิน  ๕๐  ตัว ๘๐๐ 

                    ง.  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

          (๑.๑.๓)  การเลี้ยงแพะ แกะ หรือสัตวบกประเภทอ่ืนนอกจาก (๑.๑.๑),(๑.๑.๒)  

                    ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๕๐ 

                    ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป ๑๐๐ 

          (๑.๑.๔)  การเลี้ยงสัตวปก  

                     ก.  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  ไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ 

                     ข.  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  ไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ 

                     ค.  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๔๐๐ 

                     ง.  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัว  ไมเกิน  ๓,๐๐๐  ตัว ๘๐๐ 

                     จ.  ตั้งแต  ๓,๐๐๑  ตัว  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 

                     ฉ.  ตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

           (๑.๑.๕)  การเลี้ยงสัตวน้ํา  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  การเลี้ยงแมลง  

                     ก.  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐  ไร  ไมเกิน  ๒๐  ไร ๑๐๐ 

                     ข.  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๑  ไรข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๑.๒)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  

                     ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                      ข.  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ไมเกิน  ๕๐  ตัว ๒๐๐ 

                      ค.  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง ๑,๐๐๐ 

 เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บ  

 คาดูหรือบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม  

   

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ ๒,๐๐๐ 

 การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๒,๐๐๐ 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒,๐๐๐ 

 (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๒,๐๐๐ 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี ๑,๐๐๐ 

 จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด  

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

 หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๔๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๘๐๐ 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการกระทํา  

 อ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเปนอาหารสัตว  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง ๔๐๐ 

   

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม ๒,๐๐๐ 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  

 ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค  

 ในครัวเรือน  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ  

 บริโภคในครัวเรือน  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตากหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช  

 ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภค  

 ในครัวเรือน  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี  

 จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๗)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

                     ข.  เกิน  ๑๐ กิโลกรัม/วัน  แตไมเกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

                     ค.  เกิน  ๓๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ ๔๐๐ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต  

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ ๑,๐๐๐ 

 กระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล ๑,๐๐๐ 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว  

                      ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                      ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร  น้ําสมสายชู ๓,๐๐๐ 

 (๓.๑๖)  การค่ัวกาแฟ ๒,๐๐๐ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๘๐๐ 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส ๕,๐๐๐ 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  

                     ก.  การผลิตน้ํากลั่น ๒,๐๐๐ 

                     ข.  การผลิตน้ําบริโภค ๑,๐๐๐ 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพ่ือ ๕๐๐ 

 บริโภคในครัวเรือน  

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการ ๘๐๐ 
 



 

ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

 บริโภคในครัวเรือน  

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ 

   

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ  

 ชําระลาง  

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  

                     ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑ แรงมา ๓๐๐ 

                     ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

                     ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา ๘๐๐ 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตางๆ  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

   

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร  

                     ก.  ไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

                     ข.  เกินกวา  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 



 
 

ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                     ค.  เกินกวา  ๔๐  แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย  

                     ก.  การผลิตปุย ๒,๐๐๐ 

                     ข.  การสะสมปุย   ๒๐๐ 

 (๕.๘)  การผลิตใบมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๒,๐๐๐ 

   

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน (๖.๑) ๑,๐๐๐ 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

 ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (๖.๑)  

                     ก.  การกลึง  เจาะ  ตี  ตัด  รีด  อัดโลหะ ๗๐๐ 

                     ข.  การเชื่อม  การประสานโลหะ ๓๐๐ 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ ๕,๐๐๐ 

 อ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน (๖.๑)  

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน(๖.๑)  

                      ก.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา ๘๐๐ 

                      ข.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๒๐๐ 

                      ค.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร  

                      ก.  การทําเหมืองแร ๖,๐๐๐ 

                      ข.  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกแร ๓,๐๐๐ 
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                      ค.  การลางแร ๔,๐๐๐ 

   

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐ 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน  

 สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

                       ก.  จักรยานยนต ๑๐๐ 

                       ข.  ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ยกเวนรถจักรยานยนต ๒๐๐ 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือ  

 จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ  

 เครื่องกลดังกลาวดวย  

                        ก.  จักรยานยนต ๑๐๐ 

                        ข.  ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ยกเวนรถจักรยานยนต ๒๐๐ 

 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๔๐๐ 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่  

                     ก.  การผลิตแบตเตอรี่ ๓,๐๐๐ 

                     ข.  การอัด  การซอมแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 

 (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง  

                     ก.  จักรยานยนต - 

                     ข.  รถยนต - 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๓๐๐ 

   

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ ๕,๐๐๐ 

 (๘.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิวหรือการตัด  

 ไมดวยเครื่องจักร  

                      ก.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ 

                      ข.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๕ แรงมา ๖๐๐ 

                      ค.  ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาเกิน ๒๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบ  

 เงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย  
 



 

ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

                       ข.  โดยใชเครื่องจักร ๔๐๐ 

 (๘.๔)  การอบไม ๖๐๐ 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

 (๘.๖)  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๔๐๐ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตางๆ  

                       ก.  ตั้งแต  ๒๐๐  กิโลกรัม/วันแตไมเกิน  ๑  ตัน/วัน ๒,๐๐๐ 

                       ข.  มากกวา  ๑  ตัน/วันข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 (๘.๘)  การเผาถาน หรือการสะสมถาน  

                       ก.  ตั้งแต  ๕๐  กิโลกรัม/วันแตไมเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๕๐๐ 

                       ข.  เกินกวา  ๒๐๐  กิโลกรัม/วันข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

   

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ๕๐๐ 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือ ๕๐๐ 

 ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให ๕๐๐ 

 บริการใน (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

                    ก.  จํานวนหองไมเกิน  ๒๐  หอง ๕๐๐ 

                    ข.  จํานวนหองตั้งแต ๒๑ หองแตไมเกิน  ๔๐  หอง ๑,๐๐๐ 

                    ค.  จํานวนหองตั้งแต ๔๑ หองข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจการ  

 อ่ืนในทํานองเดียวกัน  

                     ก.  จํานวนหองไมเกิน  ๒๐  หอง ๖๐๐ 

                     ข.  จํานวนหองตั้งแต ๒๑ หองแตไมเกิน  ๔๐  หอง ๑,๒๐๐ 

                     ค.  จํานวนหองตั้งแต ๔๑ หองข้ึนไป ๒,๕๐๐ 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือ  

 การแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน  
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                      ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

                      ข.  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการ ๑,๐๐๐ 

 ใหบริการใน (๙.๑)  

 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนในทํานองเดียวกัน ๓,๐๐๐ 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม  

 กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  คิดตามจํานวนเกาอ้ีตัดผม ตัวละ ๕๐ บาท ๕๐ 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ๑,๐๐๐ 

 ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการให  

 บริการใน (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  

                     ก.  กิจการสวนสนุก ๖,๐๐๐ 

                     ข.  ตูเกมไมเกิน  ๕  เครื่อง ๕๐๐ 

                     ค.  ตูเกมเกินกวา  ๕  เครื่องข้ึนไป ๘๐๐ 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสถานฝกซอมกอลฟ ๖,๐๐๐ 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร ๒,๐๐๐ 

 และสิ่งแวดลอม  

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน ๕๐๐ 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๓๐๐ 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๓๐๐ 

   

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยก่ีกระตุก  

 ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป  

                     ก.  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

                     ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีแตไมเกิน ๑๐ ก่ี ๑,๐๐๐ 

                     ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๑,๐๐๐ 

 (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรมหรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป  

                      ก.  ตั้งแต  ๕  เครื่อง ไมเกิน  ๑๐  เครื่อง ๓๐๐ 

                      ข.  ตั้งแต  ๑๑  เครื่อง  ไมเกิน  ๓๐  เครื่อง ๘๐๐ 

                      ค.  ตั้งแต  ๓๑  เครื่องข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 (๑๐.๖)  การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 

 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 

   

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๔๐๐ 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

                    ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                    ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

                    ก.  การสะสมซีเมนต หิน ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

                         - รวมกันไมเกิน  ๑  ตัน ๑,๐๐๐ 

                         -  รวมกันเกิน  ๑   ตันข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

                    ข.  การผสมซีเมนต  หิน  ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๖)  การเลื่อย  การตัดหรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ ๒,๐๐๐ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕๐  แรงมา ๑,๐๐๐ 

                     ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕๐  แรงมาแตไมเกิน ๑๐๐ ๒,๐๐๐ 

 แรงมา  

 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน ๓,๐๐๐ 

 ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน  

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๕๐๐ 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ 
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ 

   

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  หรือ  

 สารตัวทําละลาย  

                    ก.  การผลิต  การบรรจุ ๓,๐๐๐ 

                    ข.  การสะสม  การขนสง ๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  

                     ก.  การผลิต ๑๐,๐๐๐ 

                     ข.  การบรรจุ   ๖,๐๐๐ 

                     ค.  การสะสม  การขนสง  

                          -  ไมเกิน  ๑๐  ถัง ๕๐ 

                          -  เกิน ๑๐ ถัง แตไมเกิน  ๒๐ ถัง ๑๐๐ 

                          -  เกิน  ๒๐  ถังข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ  

 ปโตรเลียมตางๆ  

                     ก.  การผลิต  การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 

                     ข.  การสะสม    

                          -  ไมเกิน  ๖๐๐  ลิตร ๒๐๐ 

                          -  เกิน  ๖๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร ๘๐๐ 

                          -  เกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๓,๐๐๐ 

                          -  เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป ๗,๐๐๐ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก  

                      ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 

                      ข.  การสะสม  การขนสง ๓,๐๐๐ 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน (๗.๑)  

                      ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                      ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๑๒.๖)  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

 เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

                      ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 

                      ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาแตไมเกิน ๑๐๐ ๔,๐๐๐ 

 แรงมา  

                      ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป ๖,๐๐๐ 

 (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน  

                      ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๔๐๐ 

                      ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

 (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๓,๐๐๐ 

 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมถาย หรือฟลมภาพยนตร  

                      ก.  การผลิตฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร ๓,๐๐๐ 

                      ข.  การลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร ๕๐๐ 

 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี ๒,๐๐๐ 

 คลายคลึง  

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง                     ๕,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง                      

                     ก.  การผลิต ๓,๐๐๐ 

                     ข.  การบรรจุ ๕๐๐ 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

 ในการผลิตดอกไมเพลิง  

                     ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 

                     ข.  การสะสม ๒,๐๐๐ 

                     ค.  การขนสง ๒,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

                     ก.  การผลิต  การบรรจุ ๒,๐๐๐ 

                     ข.  การสะสม ๒๐๐ 

                     ค.  การขนสง ๓๐๐ 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๑,๐๐๐ 

   
 
 



ลําดับท่ี                                    ประเภทกิจการ 
 คาธรรมเนียมตอป 

       (บาท) 

๑๓. กิจการอ่ืน  

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

                      ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑  แรงมา ๑,๐๐๐ 

                      ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐ 

                      ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 อุปกรณไฟฟา  

                      ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 

                      ข.  การซอม ๓๐๐ 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

                     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

                     ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๕๐๐ 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  

                      ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

                      ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 

                      ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา  

                      ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 

                      ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 

                      ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๒๐๐ 

 (๑๓.๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง  

                       ก.  บานพักอาศัย ๒๐๐ 

                       ข.  อาคารพาณิชย ๓๐๐ 

                       ค.  หมูบานจัดสรร ๔๐๐ 

                       ง.  โรงงาน  โกดัง  อาคารขนาดใหญ ๕๐๐ 

 (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา หรือแพปลา ๒,๐๐๐ 

   
 
 



คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

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

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

  ๑.ขอมูลผูขอรับใบอนุญาต 

บุคคลธรรมดา 

ขาพเจา .........................................................................  อายุ ............ ป สัญชาติ .................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ (ถามี) ................................................................................................................................... 

 

นิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล .................................................................................  มีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ 

บุคคล คือ ................................................................................................................ 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

  ๒.  ประกอบกิจการ  .....................................................................................................................    

มีคนงาน ............. คน ใชเครื่องจักรมีกําลังรวม ............ แรงมา   

อาคารประกอบกิจการมีเนื้อท่ี ....................... ตารางเมตร  

เนื้อท่ีท้ังหมดของสถานประกอบกิจการ (รวมอาคารและบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการ) .......................... ตารางเมตร 

ท่ีดินท่ีใชในการประกอบการเปนของ ......................................................................................... 

วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบการ ท่ีใชเปนหลัก ไดแก ................................................................................................. 

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

 

 แบบ  อภ.๑ 

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

                 (พ.ศ.)  /  (ลําดับท่ี) 



ประกอบการตั้งแตเวลา ............................. น. ถึงเวลา .............................. น. /   ประกอบการ ๒๔ ชั่วโมง 

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

มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต ( อาทิ น้ําเสีย  กลิ่นเหม็น  กากของเสีย  เสียงดัง  ความสั่นสะเทือน ฝุน ควัน ) 

ไดแก   .................................................................................................................................................................... 

มาตรการปองกันและแกไข มลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต .................................................................... 

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

จึงขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูดําเนินกิจการ 

 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับผูขออนุญาตและหรือฉบับสถานท่ีประกอบการ 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือ

ใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

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

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

 

 

 

( ตอ / แผนผังแสดงท่ีตั้ง .... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ( ตอ / ใบรับคําขอ ..... ) 

 



ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 

 

ตามคําขอเลขท่ี .................... / ...........  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     

 ครบ 

 ไมครบ  เอกสารท่ีตองสงเพ่ิม คือ  ............................................................................. 

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

 

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

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

                                           ตําแหนง  .................................................................. 

 

 

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

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

ตามคําขอเลขท่ี .................... / ...........  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     

 ครบ 

 ไมครบ  เอกสารท่ีตองสงเพ่ิม คือ  ............................................................................. 

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน ......... วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

                                           ตําแหนง  .................................................................. 

     สวนของเจาหนาท่ี 

 สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ติดตอ สอบถาม        

อบต.ดอนโพธิ์ 

โทรศัพท  ๐๓๖-๗๘๓-๘๓๓-๔ 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี .................  เลขท่ี ............. ป.............. 

 

 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ ........................................................................ อายุ ......... ป 

สัญชาติ ..................................  เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................. อยูบาน/สํานักงาน 

เลขท่ี .............................  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 ................  ตําบล/แขวง ...............................................  อําเภอ/เขต ............................................................ 

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

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ   ดังตอไปนี้ 

  (๑)  .............................................................................................................................................. 

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

  (๒)  .............................................................................................................................................. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ...............  เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ 

  ออกให  ณ  วันท่ี ...............  เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ 

 

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

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

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 แบบ  อภ.๒ 

 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

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

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

  ๑.ขอมูลผูขอตอใบอนุญาต 

บุคคลธรรมดา 

ขาพเจา .........................................................................  อายุ ............ ป สัญชาติ .................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ (ถามี) ................................................................................................................................... 

 

นิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล .................................................................................  มีผูมีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคล คือ ................................................................................................................ 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

  ๒.  ประกอบกิจการ  .......................................................................................................................... 

อยูในขอ .................... แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  ประเภท ................................................................................................................................................... 

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

เคยไดรับใบอนุญาต เลมท่ี .................  เลขท่ี ................ / ..................  

ซ่ึงหมดอายุลงในวันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 

จึงขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 แบบ  อภ.๓ 

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

                  (พ.ศ.)  /  (ลําดับท่ี) 



 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูดําเนินกิจการ 

 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับผูขออนุญาตและหรือฉบับสถานท่ีประกอบการ 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือ

ใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

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

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

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 

 

ตามคําขอเลขท่ี .................... / ...........  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     

 ครบ 

 ไมครบ  เอกสารท่ีตองสงเพ่ิม คือ  ............................................................................. 

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

 

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

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

                                           ตําแหนง  .................................................................. 

 

 

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

 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

ตามคําขอเลขท่ี .................... / ...........  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     

 ครบ 

 ไมครบ  เอกสารท่ีตองสงเพ่ิม คือ  ............................................................................. 

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน ......... วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

                                           ตําแหนง  .................................................................. 

 สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ติดตอ สอบถาม        

อบต.ดอนโพธิ์ 

โทรศัพท  ๐๓๖-๗๘๓-๘๓๓-๔ 

     สวนของเจาหนาท่ี 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

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

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

  ๑.ขอมูลผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

บุคคลธรรมดา 

ขาพเจา .........................................................................  อายุ ............ ป สัญชาติ .................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร .......................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ (ถามี) ..................................................................................................................................... 

 

นิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล ............................................................................................  มีผูมีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคล คือ ................................................................................................................ 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

  ๒.ขอมูลเดิม 

ไดรับใบอนุญาต เลมท่ี ...........................  เลขท่ี .................... / ..................... 

ใบอนุญาตออกใหเม่ือวันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 

 

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน 

 สูญหาย 

 ถูกทําลาย 

 ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 แบบ  อภ.๔ 

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

                  (พ.ศ.)  /  (ลําดับท่ี) 



๓.โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูดําเนินกิจการ 

 ใบมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 

 กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาต 

 สูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอ 

 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ไดแก 

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

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

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

       

 



คําขออ่ืนๆ เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

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

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

  ๑.ขอมูลผูยื่นคําขออ่ืนๆ 

บุคคลธรรมดา 

ขาพเจา .........................................................................  อายุ ............ ป สัญชาติ .................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ (ถามี) ................................................................................................................................... 

 

นิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................. มีผูมีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคล คือ ................................................................................................................ 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี ..................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................................... 

ท่ีอยูสถานประกอบการเลขท่ี .................  หมูท่ี .........  ตําบล ..........................................  อําเภอ ............................. 

จังหวัด ...............................................  หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ......................................................................... 

  ๒.  ประกอบกิจการ  .....................................................................................................................     

อยูในขอ ........................... แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภท .................................................................................................................................................... 

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

ไดรับใบอนุญาต เลมท่ี .................  เลขท่ี ................ / ..................  

ใบอนุญาตออกใหเม่ือวันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 

ใบอนุญาตสิ้นอายุวันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 

 แบบ  อภ.๕ 

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

                  (พ.ศ.)  /  (ลําดับท่ี) 



จึงขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือดําเนินการ 

 แกไขรายละเอียดการดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 เลิกกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 อ่ืนๆ   (โปรดระบุ) .................................................................. 

 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูดําเนินกิจการ 

 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับผูขออนุญาตและหรือฉบับสถานท่ีประกอบการ 

 กรณีผูดําเนินกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองตองมีหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับจริง) 

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

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

 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 
 


