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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 
********************************************************* 

 
หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ  2551 และให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 ได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน และบัดนีไ้มเ่หมาะสมกับสภาพและสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน เป็นการเห็นควรในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้ครอบคลุม 
  ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติมกฎหมายด้านการ
สาธารณสุขจ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ตลอดจนกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560  ล้วนแต่มีความ
เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น 
  ซึ่งได้ก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่ออนามัยของประชาชน 
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 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน  
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 

************************************************* 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา  63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลค าอาฮวน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลค าอาฮวน และนายอ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   
จึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้   
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวน นับถัดจากวันที่ได้ปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ เทศบาลต าบลค าอาฮวน แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕51 

        ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลค าอาฮวนนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลค าอาฮวนนี้แทน 
  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตนิี้ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
  “กิจการ” หมายความว่า กิจการใดหรือการกระท าใด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น 
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “ค่าระดับเสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดนอกบริเวณสถานประกอบ
กิจการที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในขณะมีการรบกวน  ซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่า
ระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงนั้น จะต้องมคี่าระดับเสียงรบกวนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
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ของสถานประกอบกิจการ ไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้น อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ประชาชนที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ จากการอนญุาตให้ประกอบกิจการ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลค าอาฮวน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕” 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลค าอาฮวน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ 

หมวด ๑ 
ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม 

 
  ข้อ 7 ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการซึ่งก าหนดให้
ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
      1. กิจการเกี่ยวกับการที่เลี้ยงสัตว์  

  (1)  การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
  (2)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง

เดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
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 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย  

ในตลาด 
 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
 (4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  
  (6) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  
    3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 

น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
  (2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  ปลา

เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

  (3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน  

 (4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 (5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
 (6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 (7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน  
 (8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ  
 (9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
 (๑0) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
 (11) การผลิตไอศกรีม 
 (12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
 (13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  
 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  
 (15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
 (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
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 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช  
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

 (18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
 (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
 (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
 (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
 (22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
 (23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
 (24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

      4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด 
   (1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
   (2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย    
   (3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
   (5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาด
ต่าง ๆ 
      5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
    (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
   (2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
   (3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอ่ืน ๆ 
ในท านองเดียวกัน  
   (4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
   (5) การผลิตยาสูบ  
   (6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
   (7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
   (8) การผลิตเส้นใยจากพืช  
   (9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
      6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่    
   (2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต  
ใน 6 (1)   
   (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ 
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
   (4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
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   (5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน 6 (1)    
   (6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่ 
      7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
   (2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
   (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
   (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าว
ด้วย  
   (5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
   (6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
   (7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
   (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
   (9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
  8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (1) การผลิตไม้ขีดไฟ  
   (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
   (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย  
   (4) การอบไม้  
   (5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
   (6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
   (7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
   (8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
  9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ     

(1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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   (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
   (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
   (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 
   (10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ  
ในท านองเดียวกัน 
   (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรอืตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
   (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว 
   (22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลาก
ตู้บรรจุสินค้า 
  10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
    (1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
   (2) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
   (3) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
   (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
   (5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
   (6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
   (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
   (8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
   (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
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   (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด  
โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)  
   (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
   (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
   (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
   (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
   (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
   (๑2) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 
  12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
    (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย  
   (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
   (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
   (4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
   (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7(1)  
   (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   (7) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
   (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
    (9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
   (๑0) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ  
ที่คล้ายคลึง  
   (๑1) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
   (๑3) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
   (๑4) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  
   (๑5) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
   (๑6) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
   (๑7) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  13. กิจการอื่น ๆ 
    (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
   (2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟูา    
   (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
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   (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
   (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
   (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
   (8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
   (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
   (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
   (๑1) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
   (๑2) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
   (๑3) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
  ข้อ 8  สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือ
สถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวนนี้ ใช้บังคับ 
ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
  ข้อ 10 ให้สถานประกอบกิจการตามข้อ ๗ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการต้อง
ตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือ 
ผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
  การก าหนดสถานที่อ่ืนใดเพ่ิมเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบปูองกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรงและ
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 12 ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
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  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวน 
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาด 
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 
  ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น 
อยู่เสมอ 
   (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัด
ให้มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีน้ าท้ิงหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ 
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 
  ให้รัฐมนตรีโดยค า แนะน า ของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถาน
ประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดัก
ไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว 
  ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ทั้งนี ้ตามเทศบัญญัตเิรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
  ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย  
เป็นสัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพ
น้ าบริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
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หมวด 3 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปูองกันเหตุร าคาญ 

 
  ข้อ 22 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ 23 สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่
ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ 24 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาด
ของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒5 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย โดยมี
ระบบปูองกันอันตราย และปูายค าเตือนหรือค าแนะน าในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์  เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
  ข้อ ๒6 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๒7 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ 
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ
ร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับ
เหตุนั้น 
  ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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หมวด 4 
ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ

ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
   
  ข้อ 28 สถานประกอบกิจการในข้อ 7 บางประเภทตามเทศบัญญัตินี้ เข้าข่ายประเภทหรือ
ขนาดของกิจการที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้  
  (1) กิจการตาม ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด เฉพาะการเพาะพันธุ์ เลี้ยง 
และการอนุบาลสุกร 
  (2) กิจการตาม ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (3) กิจการตาม ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
เฉพาะการสีข้าวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (4) กิจการตาม ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 
หรือไฟฟูายกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖) การท าเหมืองแร ่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  (5) กิจการตาม ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศหรือ อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครือ่งกล  
  (6) กิจการตาม ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้หวายชานอ้อย 
  (7) กิจการตาม ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก เฉพาะการ
ปั่นด้ายกรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
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   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
  (8) กิจการตาม ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  (9) กิจการตาม ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่างๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์หรือ วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
  ข้อ 29 กิจการในข้อ 28 ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
  (1) จัดท าแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะต้องด าเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัตนิี้  
  (2) จัดท ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามหมวด 5 ของเทศบัญญัตินี้ และ
จัดท าเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัตนิี้  

หมวด 5 
หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

 
  ข้อ 30 หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ และให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการรับความ
คิดเห็นไปจัดท ามาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม 
  (๒) ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการต้อง
ด าเนินการ 
   (ก) จัดท าเอกสารรายละเอียดที่เก่ียวกับการประกอบกิจการตาม (๓) 
   (ข) ประกาศให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องและเทศบาลต าบลค าอาฮวนทราบถึงวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยปิดประกาศอย่างน้อย ณ สถานที่ตั้ง 
ของสถานประกอบกิจการและที่ส านักงานเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
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   (ค) การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมก่อนด าเนินการ 
  (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องเผยแพร่ ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 
   (ก) ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง ประเภทกิจการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 
   (ข) แสดงผังการประกอบกิจการ และข้ันตอนกระบวนการผลิต 
   (ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนด
ประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
   (ง) มาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
   (จ) ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน (ถ้ามี) 
  (๔) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ 
   (ก) กรณีที่กิจการนั้นเข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้ถือว่า ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัตนิี้แล้ว 
   (ข) กรณีกิจการนอกเหนือจาก (ก) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าได้โดย 
     (๑.๑) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
     (๑.๒) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ 
โทรสารหรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
     (๑.๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการ 
     (๑.๔) การสนทนากลุ่มย่อย 
    (๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดย 
     (๒.๑) การอภิปรายสาธารณะ 
     (๒.๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
     (๒.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     (๒.๔) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  (๕) เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 30 (๔) แล้วให้ผู้ขอ
อนุญาตประกอบกิจการด าเนินการ 
   (ก) กรณีด าเนินการตามข้อ 30 (๔) (ก) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการน ารายงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส่งให้เทศบาลต าบลค าอาฮวนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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   (ข) กรณีด าเนินการตามข้อ 30 (๔) (ข) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัดท า
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่เก่ียวข้องแนบท้ายบัญญัตินี้ และส่งใหเ้ทศบาลต าบลค าอาฮวนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

หมวด 6 
การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
  ข้อ 31 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็น
การค้าให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ ส านักงานเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ พร้อมกับเอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
  (3) ใบมอบอ านาจ( ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (5) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 
  โดยต้องจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการและด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สถานที่นั้นต้องตั้งในบริเวณที่เหมาะสม ไม่มีน้ าท่วมขังและสามารถระบายน้ าออกได้
โดยสะดวก 
  (2) ท าทางระบายหรือบ่อพักน้ าซึ่งรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว  
น้ าไหลได้สะดวก 
  (3) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัย
ใกล้เคียง 
  (4) จัดให้มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียหรือกากของเสียตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (5) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (6) จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 
  (7) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีเพียงพอและถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะ 
และจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 
  (8) จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับคนที่ท าการอยู่ในสถานที่นั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อยู่ในท าเลที่เหมาะสมรวมทั้งการก าจัด
อุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
  (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
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  ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๗ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเช่นเดียวกับ 
ข้อ 31 
  (2) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ท่ีได้รับอนุญาต 
  (3) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์แห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหาร ต้องปูองกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้พ้นจากการปนเปื้อน  
ฝุุนละออง แมลงวัน สัตว์อ่ืน ๆ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (4) จัดให้มีการปูองกันและก าจัดแมลงวัน ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (5) ปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการ
ปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญหรือโรคติดต่อ 
  (6) จัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
  ข้อ 33 ผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๗ ในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 31 และข้อ 32 ด้วย 

หมวด 7 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการขอและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  
  ข้อ 34 กรณีที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายประเภทหรือขนาดของกิจการตามความใน
หมวด 4 ของเทศบัญญัตินี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่จะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต และจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตาม
หมวด 5 ของเทศบัญญัตินี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน 
  ข้อ 35 การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการ
ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) บันทึกค าขอรับบริการจากเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
  (2) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๑ 
  (3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๒ 
  (4) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๓ 
  (5) ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๔ 
  (6) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๕ 
  (7) ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๖ 
  (8) ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.๗ 
  (9) ค าขอโอนการด าเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ.๘ 
  (10) ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ.๙ 
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  (11) บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ ให้ใช้แบบ อภ.๑๐ 
  (12) หนังสือคืนค าขอ ให้ใช้แบบ อภ.๑๑ 
  (13) หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้ใช้แบบ อภ.๑๒ 
  (14) หนังสือแจ้งเหตุล่าช้า ให้ใช้แบบ อภ.๑๓ 
  (15) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ตามข้อ 28 แห่งเทศบัญญัตนิี้ 
  (16) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 36 ให้ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น 
พร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบทันท ี
  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น
เพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกการ
ตรวจสอบค าขอรับบริการตามแบบท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ตามท่ีผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามข้อ 36 ให้ผู้มีหน้าที่ในการ
รับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอเป็นหนังสือให้ทราบด้วย 
  ในกรณีจ าเป็นที่จะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความ 
ไมถู่กต้องหรือความไมส่มบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันไดร้ับค าขอ 
  เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตนิี้  
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสามหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ีทั้งนี ้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
ส าเนาแจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
  ข้อ 38 การตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอตามข้อ 35 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รับค าขอทราบโดยชัดแจ้งในขณะรับค าขอว่าการจัดตั้งสถานประกอบการ
ของผู้ยื่นค าขอขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขได้ให้ผู้มีหน้าที่รับค า
ขอปฏิเสธค าขอดังกล่าว 
  ข้อ 39 เมื่อได้ตรวจสอบค าขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งก าหนดเวลาที่จะไปตรวจสุขลักษณะของ
สถานที่ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
อนุญาตต่อไป กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ และ
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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  ข้อ 40 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ 
ของเทศบาลต าบลค าอาฮวนเท่านั้น 
  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 41 ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 42 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการเดียวและสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบ
กิจการค้าหลายประเภทที่มีความต่อเนื่องกัน ด าเนินการเพ่ือผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน โดยมี
เจ้าของคนเดียวกันและมีสถานประกอบการอยู่ในบริเวณเดียวกัน ให้ออกใบอนุญาตส าหรับกิจการหลัก 
เป็นใบเดียวรวม 
           ถ้าการประกอบกิจการนั้นๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน หรือมีกระบวนการผลิตที่แยกส่วนกันชัดเจน 
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน ให้ออกใบอนุญาตตามกิจการที่แยกกันดังกล่าวไมว่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ 43 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ พร้อมกับเอกสารการแจ้งความในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก การแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ 44 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแตส่องครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
  (3) ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นกอ่ให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
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ข้อ 46 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งใหผู้้รบั 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไมย่อมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ 47 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไ่ด้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ 48 การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะ
ด าเนินการได ้
  ข้อ 49 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 50 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนการด าเนินกิจการให้แก่ผู้อ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะด าเนินการได้ 
  ข้อ 51 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไมเ่กินสิบห้าวัน 

หมวด 8 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
  ข้อ 52 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกินสามสิบ
วัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 53 กรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 54 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 
ต าบลค าอาฮวน 
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หมวด 9 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   
  ข้อ 55 เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือใหส้่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (๒) เขา้ไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
  (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอ่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
  (๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ 
จ าเป็นไดโ้ดยไม่ต้องใช้ราคา 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติ
หนา้ที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลค าอาฮวนนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ดว้ย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการ
นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  ค าสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันทีและต้องท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ด าเนิน
กิจการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่
เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ 57 ในกรณีที่เจา้พนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใด ๆ  
ที่ฝุาฝืนต่อเทศบัญญัตนิี้ กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า  
และให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนั้นแจ้งตอ่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
1.1 สัตว์บก 

1) จ านวนเกิน 10 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว  
2) จ านวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 
3) จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 300 ตัว 

          4) จ านวนเกิน 300 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
          5) จ านวนเกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 
          6) จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 
          7 )จ านวนเกิน 5,000 ตัว 

 
 
 

200 
300 
500 

1,000 
3,000 
5,000 
7,000 

 1.2 สัตว์ปีก 
          1) จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 
          2) จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 300 ตัว 
          3) จ านวนเกิน 300 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
          4) จ านวนเกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 
          5) จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 
          6) จ านวนเกิน 5,000 ตัว 

 
300 
500 

1,000 
3,000 
5,000 
7,000 

 1.3 สัตว์น้ าทุกประเภท   
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 1.4 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้้า แมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ใน
เบื้องต้น เพ่ือการค้า 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 1.5 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
1)  จ านวนตั้งแต่  10 - 20  ตัว   
2)  จ านวนตั้งแต่  21 ตัวขึ้นไป 

 
300 
500 



 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(1) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ (ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย ในตลาด) 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร  
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  (6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม (ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน) 
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม 
ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบดู ูไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกนั 

1)  สถานทีป่ระกอบการพืน้ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานทีป่ระกอบการพืน้ที่ตัง้แต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานทีป่ระกอบการพืน้ที่ตัง้แต่ 201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานทีป่ระกอบการพืน้ที่ตัง้แต่ 301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานทีป่ระกอบการพืน้ที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 

 (4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตากบด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 

 (5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร            

 
300 
500 



 
 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร  
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

800 
1,000 
1,500 

 (9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (11) การผลิตไอศกรีม 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (13) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก 
น้ าตาลเมา  

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 

 
 

300 
500 
800 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

1,000 
1,500 

 (15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าด่ืม จากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป  
          6)  โดยใช้เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ เครื่องละ                              

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 
100 

 (16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป  

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร        
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย   

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดต่าง ๆ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุ แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน  

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การผลิตยาสูบ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การผลิตเส้นใยจากพืช  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน 6 (1) 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร 
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป   

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน 6 (1) 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  (2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจ าหน่าย 
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ดังกล่าวด้วย 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์     
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกนิ 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การผลิต พน่ ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 
หวาย ชานอ้อย 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   

 
 

300 
500 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้น 

800 
1,000 
1,500 

 (4) การอบไม้ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  

   1)  จ านวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง   
2)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 11 - 20  ห้อง   

 
 

300 
500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 3)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 21 - 30 ห้อง   
4)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 31 - 40 ห้อง   
5)  จ านวนห้องพักเกิน 41 ห้อง ขึ้นไป  

800 
1,000 
1,500 

 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน 

1)  จ านวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง   
2)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 11 - 20  ห้อง   
3)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 21 - 30 ห้อง   
4)  จ านวนห้องพักตั้งแต่ 31 - 40 ห้อง   
5)  จ านวนห้องพักเกิน 41 ห้อง ขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การจดัให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 

 
300 
500 
800 



 
 

 
 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
 5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

1,000 
1,500 

 (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก สัตว์ชั่วคราว 
1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

 
300 
500 
800 

1,000 



 
 

 
 
 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 
 (7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  

          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   
2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 

 (3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11(2)  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 

 
300 
500 
800 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
 5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 

 (10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกนิ 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวท าละลาย 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
1)  ร้านจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงโดยใช้ปั้มหลอดมือหมุน  
      1.1) หลอดมือหมุน จ านวน ไม่เกิน 4 หลอด  
      1.2) หลอดมือหมุน จ านวน ตั้งแต่ 4 หลอด ขึ้นไป   
2)  สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง                     
      2.1) หัวจ่ายจ านวน ไม่เกิน 4 หัวจ่าย  
      2.2) หัวจ่ายจ านวน ตั้งแต่ 4 – 10 หัวจ่าย   
      2.3) หัวจ่ายจ านวน เกิน 11 หัวจ่าย ขึ้นไป  
3)  ตู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทหยอดเหรียญ                             หัวจ่ายละ             

 
 

300 
500 

 
500 

1,000 
1,500 
200 

 (4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7(1)  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกนิ 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

13 กิจการอื่น ๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร                                  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   

 
300 
500 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

  3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
 4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   
 5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

800 
1,000 
1,500 

 (3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกนิ 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

ที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

 (8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 50 แรงม้า   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 51 - 100  แรงม้า   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่101 – 150 แรงม้า 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่151 - 200 แรงม้า 

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 201 แรงม้า ขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 

 (13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
          1)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   

2)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต่ 101 - 200  ตารางเมตร   
3)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่201 – 300 ตารางเมตร 
4)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่ตั้งแต ่301 - 400 ตารางเมตร   

          5)  สถานที่ประกอบการพ้ืนที่เกิน 401 ตารางเมตรขึ้นไป  

 
300 
500 
800 

1,000 
1,500 



 
 

                          บันทึกค าขอรับบริการจากเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
 

      เขียนที่..เทศบาลต าบลค าอาฮวน....... 
      วันที่ ....................................................................... 
  ข้าพเจ้า..............................................................................................................อายุ... ...........ปี    
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ...................................... ออกโดย....................................  
ได้ยื่นค าขอ................................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่............................................ ................ 
ณ ................................. ...................... โดยได้แนบเอกสารประกอบค าขอ จ านวน...............รายการ  
ดังนี้ 
  ๑. ..............................................................  ๖........................................................................ 
  ๒. ..............................................................  ๗........................................................................ 
  ๓. ..............................................................  ๘....................................................................... 
  ๔. ..............................................................   ๙........................................................................ 
  ๕. .............................................................. ๑๐.......................................... ............................. 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ยื่นค าขอ                                 
                                                                                 (................................................) 

 (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) 
  นาย/นาง/นางสาว................................................................................ ...................................  
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอแล้ว  เห็นว่า 
   ถูกต้องครบถ้วน 
       เห็นควรน าเสนอต่อไป 

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

 ไม่สมบูรณ์/มีข้อบกพร่อง  คือ 
 เนื้อหาและรูปแบบของค าขอ ได้แก่............................................................................  

............................................................. .................................................................................................................  
 เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่...........................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
  จึงได้แจ้งให้.................................................................. ....... ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ 

 แก้ไข/เพ่ิมเติมค าขอและแบบค าขอ............................................................................  
 แก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสารประกอบ ได้แก่........................................................................  

....................................................................................................................................... ....................................... 
โดยให้มายื่นเพิ่มเติมภายในวันที่................................................... มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอได้น าค าขอพร้อมเอกสาร 
  กลับไปด้วย 
  ฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
ลงชื่อ..........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

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

ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นค าขอรับบริการ 
(.........................................) 

แบบ อภ.๑ 



 
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

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

 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ................................................................................. ...... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ชื่อสถานประกอบการ....................................... ประกอบกิจการ....................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท........... ล าดับที่............ก าลังเครื่องจักรโดยรวม............ แรงม้า 
(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง........ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน 
 ๒. สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร....................................................................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ(รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเนื้อที่...............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................................ 
อาคารประกอบการเป็นของ........................................... อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ...................................... (เป็นไม้/ห้องแถว/ตึกแถว/คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ............................... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ................................................................................................. 



 
 

        ด้านใต.้.....................................................................................................  
        ด้านตะวันออก......................................................................................... 
        ด้านตะวันตก............................................................................ ................ 
 ๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ..............ชั่วโมง..............กะ 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห์....................................................................... 
 ๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม............................คน 
  ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ...............................คน 
  ๔.๒ คนงานชาย................................คน คนงานหญิง................................คน 
  ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ..............................คน 
  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ............................................คน 
 ๕. การผลิต 
 ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบ     ปริมาณการใช้ (ต่อปี)    แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ห้าง
           ร้านของผู้จ าหน่าย) 
       ๕.๑.๑...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.๑.2...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.๑.3...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.๑.4...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.๑.5...........................................  .............................................   ............................................. 
 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 
          ผลิตภัณฑ์            ปริมาณการผลิต (ต่อปี)    การจ าหนา่ย(ระบุสถานที่จ าหน่าย) 
       ๕.2.๑...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.2.2...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.2.3...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.2.4...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.2.5...........................................  .............................................   ............................................. 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชี่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
       วัตถุผลพลอยได้                ปริมาณวัตถุผลพลอยได้        จ าหน่ายได้/จ าหน่ายไม่ได้ 
             ๕.3.๑...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.3.2...........................................  .............................................   ............................................. 
       ๕.3.3...........................................  .............................................   ............................................. 
 ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 
       ๕.๔.๑........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
       ๕.๔.๒........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
       ๕.๔.๓........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
       ๕.๔.๔........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
 ๖. การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  



 
 

  ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบาบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/
ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
......................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................. ...........................................................................................  
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .......................................... 
 ๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๙. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่
พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 ๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการ
ผลิต 
 ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ................................................................................................ ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................ 
   
 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 ๑๑. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต 
  ๑๑.๑ เอกสารยืนยันตัวตน 
   ๑๑.๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ๑๑.๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
          ชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
   ๑๑.๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัว 
          ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   ๑๑.๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
          บุคคลต่างด้าว) 



 
 

  ๑๑.๒ เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
   ๑๑.๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
   ๑๑.๒.๒  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัว 
                   ประชาชนของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
          อ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
   ๑๑.๒.๓  หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
          ที่ดินที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
   ๑๑.๒.๔  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
          อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได้ 
   ๑๑.๒.๕  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถาน 
                   ประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอม
          ให้ใช้อาคาร เป็นต้น 
   ๑๑.๒.๖  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
   ๑๑.๒.๗  ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน
          อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของ
          กรมธุรกิจพลังงาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
          หรือเพ่ือเสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  
          ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
          ใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการ
          ประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 
   ๑๑.๒.๘  แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถาน 
          ประกอบการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ  
                  สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ ระบบความปลอดภัยในการ 
    ท างาน เป็นต้น 
   ๑๑.๒.๙  อ่ืนๆ 
     ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย  
         เชื้อโรค(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการ
         ประกอบการ) 
     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
     รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  
         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
     ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าด่ืม หรือ
          กิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (............................................................... 
 



 
 

 
แบบ อภ.๒ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 รายใหม่  ต่ออายุ  โอนกิจการ 

 
 
เล่มที่.................เลขที.่.............ปี................. 
   
 อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................... 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 ประกอบกิจการ........................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท..................................... ล าดับที.่............ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………..…. 
เลขที่..........วันที่........เดือน......................พ.ศ...........โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.......................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร กาลังเครื่องจักรโดยรวม......................แรงม้า  
(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนที่นั่ง..................ที่นั่ง 
กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) 
จ านวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.......................ตรอก/ซอย.........................ถนน........................... 
ต าบล...................................อ าเภอ..........................................จังหวัด................................................................ 
โทรศัพท์.................................โทรสาร................................ 
 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 



 
 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน...........................พ.ศ……............ 
 ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...................................พ.ศ.............. 
 
 
      (ลงชื่อ)..................................................... 
                (..................................................) 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
ค าเตือนแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๓ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................. .......... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่.......เลขที.่..........ปี.........ประกอบกิจการ.....................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภท................................ล าดับที.่..............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................
สถานที่ตั้งเลขที่............หมู่ที.่........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ต าบล...................................
อ าเภอ .....................................จังหวัด........................................... โทรศัพท์......................................................
โทรสาร...............................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า 
(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อ
ที.่..............ตารางเมตร 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................. โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
  ๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 



 
 

  ๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค า
     น าหน้านาม 
  ๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
      นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
  ๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง สถานประกอบการ 
  ๒.๒  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
    อ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
    ไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
  ๒.๓  หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการ
    รับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
  ๒.๔  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร 
    ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
  ๒.๕  อ่ืนๆ 

     ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย  
         เชื้อโรค(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการ
         ประกอบการ) 
     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
     รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  
         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
     ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าด่ืม หรือ
          กิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๔ 
ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร  

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

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

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศพัท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
  
 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 ๑. ใบอนุญาต เล่มที่..........เลขที่..............ปี............ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.............. 
 ๒. ชื่อสถานประกอบการ.........................................ประกอบกิจการ...................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..................................................................ล าดับที.่.................... 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง...........ห้อง 
หรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว)  
จ านวนคนงาน..........คน 
 ๓. สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร....................................................................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ(รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเนื้อที่...............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................................ 



 
 

อาคารประกอบการเป็นของ........................................... อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ...................................... (เป็นไม้/ห้องแถว/ตึกแถว/คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ............................... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี  ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ................................................................................................. 
        ด้านใต.้.....................................................................................................  
        ด้านตะวันออก......................................................................................... 
        ด้านตะวันตก............................................................................ ................ 
 4. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ..............ชั่วโมง..............กะ 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห์....................................................................... 
 5. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือ
เครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
    ๕.๑ เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ประกอบกิจการ 
    ............................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................... ............................................................. 
   ๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กาลังเครื่องจักร/ห้อง/ที่นั่ง/ตัว) 
          .................................................................................................................... ........................................ 
    ............................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................................................................................  
   ๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
    ................................................................................................................. ........................................... 
    ............................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................................................. ............................... 
   ๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆ 
   .................................................................. ..........................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................... ............................. 
  ๖. หลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณา 
  ๖.๑ เอกสารยืนยันตัวตน 
   ๖.๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
   ๖.๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/
        ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
   ๖.๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน
                 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผูร้ับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   ๖.๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคล
        ต่างด้าว) 
  ๖.๒ เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
   ๖.๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   ๖.๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการ 



 
 

   ๖.๒.๓  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัว 
        ประชาชนของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
        อ านาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
   ๖.๒.๔  หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
        ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
   ๖.๒.๕  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
        อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
   ๖.๒.๖  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถาน 
        ประกอบการ เช่น โฉนดที่ดินสัญญาซ้ือขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอม
        ให้ใช้อาคารเป็นต้น 
   ๖.๒.๗  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง ของสถานประกอบการ 
   ๖.๒.๘  ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน
        อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรม
        ธุรกิจพลังงาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือ
        เพ่ือเสริมสวย ใบรับรองผู้ดาเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ใบอนุญาตให้
        จัดตั้งสถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาต 
        ประกอบอาชีพค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
        โรงงาน เป็นต้น 
   ๖.๒.๙  แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
        แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายใน
        สถานประกอบการ ระบบความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
   ๖.๒.๑๐  อ่ืนๆ 
     ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย  
               เชื้อโรค(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการ
         ประกอบการ) 
     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
          (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
     รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
          (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 
      ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าด่ืม 
          หรือกิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับใบอนุญาต 
            (....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๕ 
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร 

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที.่.............ปี................. 
 อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ......................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที ่หรือเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  
  ออกให้ ณ วันที่.............เดือน......................................พ.ศ..................... 
         
 
        (ลงชื่อ).......................................... 
                (.........................................) 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 
 

แบบ อภ.๖ 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................. .......... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
  
 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลค าอาฮวน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 ๑. ใบอนุญาต เล่มที่..........เลขที่..............ปี............ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.............. 
 ๒. ชื่อสถานประกอบการ.........................................ประกอบกิจการ...................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..................................................................ล าดับที.่.................... 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง...........ห้อง 
หรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว)  
จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่...............ตารางเมตร 
 
 ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  สูญหาย ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ  
 
 
 



 
 

โดยได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
  ๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
  ๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค า
    น าหน้านาม 
  ๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
    นิติบุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางาน (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
  ๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรณีใบอนุญาตเดิมช ารุดใน
    ส าระส าคัญ) 
  ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
  ๒.๓  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
    อ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่
    สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
  
      (ลงชื่อ) ......................................................ผู้รับใบอนุญาต 
       (…………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๗ 
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่.................เลขที.่.............ปี................. 
 อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 ประกอบกิจการ....................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภท.................................................................ลาดับที่.............ค่าธรรมเนียม..........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….เลขที.่.........วันที.่.......เดือน......................พ.ศ........... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................................................  
พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรโดยรวม......................แรงม้า (กรณีท่ีเป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนที่นั่ง..................ที่นั่ง กรณีท่ีเป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) จ านวนคนงาน..................คน  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.......................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.......................................... 
ต าบล....................................อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................................................. 
โทรศัพท์.................................โทรสาร................................ 
 โดยใบแทนใบอนุญาตนี้ออกให้เนื่องจากใบอนุญาตเดิม  สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดใน
สาระส าคัญ 
 ผู้ได้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
 



 
 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 
 ออกให้ ณ วันที่............เดือน..................................พ.ศ................... 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
               (.............................................) 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
ค าเตือนแสดงใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๘ 
ค าขอโอนการด าเนินกิจการ 

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

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

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศพัท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
  
 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................... ............................. 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...........................................................ล าดับที.่.......................... 
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ใบอนุญาตเล่มที่...................เลขที่...............ปี................ 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................ถนน..............................เขต.......................... 
อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................................... 
โทรศัพท์.............................................โทรสาร.................................. 
 ขอยื่นค าขอโอนการด าเนินกิจการให้แก่ (นาย,นาง,นางสาว)................................................................ 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  



 
 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว).................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่........................ 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต............................ 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................โทรสาร....................................................... 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร................................................. 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................................... .......................................................... 
และมีหลักฐานประกอบการขอโอนดังนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
  ๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค า
    น าหน้านาม 
  ๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
    นิติบุคคล(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
  ๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
  ๒.๓  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
    อ านาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
    ไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
  ๒.๔  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการเช่น 
    โฉนดที่ดินสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารฯลฯ 
 กรณีผู้ถือใบอนุญาตเดิมเสียชีวิต (ยื่นเพิ่มเติมจากข้อ ๒.๑ – ๒.๔) 
  ๒.๕  ส าเนาใบมรณบัตร 
  ๒.๖  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือใบอนุญาตเดิม 
  ๒.๗  บัญชีทายาท หนังสือที่ทายาทคนอ่ืนทุกคนให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้
    ยื่นค าขอพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของทายาท
    ทุกคน (กรณีท่ีมีทายาทมากกว่าหนึ่งคน) (กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นค าขอ) 
  ๒.๘  เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดย 
    พินัยกรรม เช่น ส าเนาใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา ส าเนาค าสั่งศาล หลักฐาน
    การจดทะเบียนรับรองบุตรส าเนาพินัยกรรม เป็นต้น (กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นค าขอ) 
  ๒.๙  หลักฐานแสดงความเป็นผู้จัดการมรดก เช่น ส าเนาค าสั่งศาลและหนังสือรับรองคดี
    ถึงท่ีสุด (ถ้ามี) พินัยกรรม เป็นต้น (กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นคาขอ) 



 
 

  ๒.๑๐  ส าเนาคาสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล (กรณีผู้อนุบาลเป็น
      ผู้ยื่นค าขอ) 
  ๒.๑๑  หลักฐานแสดงความเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่น
      ค าขอ) 
  ๒.๑๒  หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้เยาว์เป็นผู้ยื่นค าขอ) 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................... ผู้รับใบอนุญาต 
       (…………………………………………) 
 
      (ลงชื่อ) .................................................ผู้รับโอนการด าเนินกิจการ 
       (……………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๙ 
ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ 

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

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

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาติ.........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -   
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................................... 
 
 เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่.......เลขที.่.....ปี.........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท................................ล าดับที.่..............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................
สถานที่ตั้งเลขที่...............หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................. 
 ขอแจ้งเลิกการดาเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก................................................. 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ................................และได้เลิก/จะเลิกการด าเนินกิจการ 
เมื่อวันที่..................เดือน...........................พ.ศ...................พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นามาประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 
 ๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
  ๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 



 
 

  ๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค า
    น าหน้านาม 
  ๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
    นิติบุคคล(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

  ๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ๒.๒  ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) 

  ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 

  ๒.๔  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
             อ านาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
    ไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างช าระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการ
ประกอบกิจการและข้อความที่ระบุไว้ในแบบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………………………………………….ผู้รับใบอนุญาต 
     (…………………………………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๑๐ 
บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 

 
      หน่วยงาน..........................................................................  
     วันที่ ............................................ 
 
 ด้วย ................................................................................... อายุ ................ ปี เลขประจ าตัวประชาชน 
............................................. อยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ .................... ซอย ............................................. 
ถนน .................................. ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด ............................................ หมายเลขโทรศัพท์ .................................... ได้มาแสดงตัวยื่นค าขออนุญาต
เรื่อง ............................................................................................................................. ........................................ 
ลาดับค าขอที่ ................. ลงวันที่ ........................... ต่อ .....................(ชื่อ-สกุล)................................................. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอแล้ว ปรากฏว่ามี
ข้อบกพร่อง/ไม่ถูกต้องครบถ้วน ที่ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ............................................................................................................................. ............ 
  ๒. ................................................................................................................. ... .................... 
  ๓. .................................................................................................................. ........ .............. 
  ๔. ................................................................................... ............................... ...................... 
  ๕. ........................................................................................................................ .. .............. 
  ๖. .................................................................................................................. ......................  
  ๗. ........................................................................................................................... ............. 
  ๘. ............................................................................................................................. ........... 
  ๙. .................................................................................................................. ...................... 
  ๑๐. ........................................................................................................................... ........... 
 จึงขอให้ท่านด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน และให้มายื่น 
เพ่ิมเติมภายในวันที่ ................................................................ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป 
 
    ลงชื่อ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (........................................................) 
                วันที่ ........................................................ 
  
 ข้าพเจ้า ..............................(ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอ)............................ ได้อ่านและรับทราบข้อความ
ข้างต้นนี้ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... ผู้ยื่นคาขอรับบริการ 
     (........................................................) 
    วันที่ .................................................................. 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๑1 
 

ที่ มห.............../............       ที่ท าการเทศบาลต าบลค าอาฮวน  
                           อ าเภอเมือง จ.มุกดาหาร 49000  

           วันที ่.................................................. 

เรื่อง ส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
เรียน ............................................................................ 
อ้างถึง ๑. ค าขอ ............................................................................................... 
 ล าดับค าขอที ่…………………….. ลงวันที่ ........................................... 
 ๒. บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ จ านวน ........................ แผ่น 
 
  ตามที่ทา่นได้ยื่นค าขอ ................................................. ล าดับค าขอที่ ……………..…………….….. 
ลงวันที่ ..................................................................... และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบเพ่ิมเติม ภายในวันที่ ....................................................... นั้น 
 

  บัดนี้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ปรากฏว่าท่านมิได้ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม เอกสาร
หรือหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจพิจารณา
ให้ด าเนินการตามค าขอได้ และถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป จึงขอ
ส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการส่งคืนค าขอของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อ................................................. ได้ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือทา่นจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ อภ.๑2 
 

ที่ มห.............../............       ที่ท าการเทศบาลต าบลค าอาฮวน  
                           อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

           วันที ่.................................................. 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาค าขอ 
เรียน .................................................................................  
อ้างถึง  ค าขอ ........................................................................................................  
 เลขที่ค าขอ ………………………….…….. ลงวันที่ ........................................... 
 
  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ........................................................................................................  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
 

  บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 
   อนุญาตให้ท่าน ...................................................(ตามค าขอ)........................................ 
จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับใบอนุญาต หรือช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) จ านวน ........... บาท 
(..............................................................................................................) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หนังสือนี้ 
   ไม่อนุญาตให้ท่าน .....................................(ตามค าขอ)................................... เนื่องจาก 
     ๑. .............................................................................................. ..................................... 
     ๒. .............................................................................................. ..................................... 
     ๓. ............................................................................................. ...................................... 
     ๔. .................................................................................................................... ............... 
     ๕. ......................................................................................................................... .......... 
 
  ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ ขอให้ท่าน
แจ้งความเห็นพร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนความเห็นของท่าน แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใน ............. วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
 
 



 
 

 
 
 

แบบ อภ.๑3 
ที่ มห.............../............       ที่ท าการเทศบาลต าบลค าอาฮวน  
                           อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

           วันที ่.................................................. 

เรื่อง แจ้งเหตุล่าช้าในการพิจารณาค าขอ 
เรียน .................................................................................  
อ้างถึง  ค าขอ ........................................................................................................  
 เลขที่ค าขอ ………………………….…….. ลงวันที่ ........................................... 
 
  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ............................................................................................................. 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอของท่านเพ่ือด าเนินการแล้ว นั้น 
   
  ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตตามค าขอของท่านได้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ................. วัน ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก 
  ๑. .......................................................................................................................  
  ๒. ................................................................... .................................................... 
  ๓. .......................................................................................................................  
  ๔. ......................................................................... .............................................. 
  ๕. .......................................................................................................................  
   
  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปและ
จะแจ้งให้ท่านทราบ ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะได้เร่งด าเนินการตามค าขอของท่านให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
 
 



 
 

แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีผู้ขออนุญาต 
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต ตามข้อ 28 แห่งเทศบัญญัตินี้ 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 
(๒) ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ____________________________________________________ 
(3) วัน เดือน ปี ที่เริ่มด าเนินการ ______________________________________________________ 
(4) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
เลขที่ ________หมู่ที่ __________ ซอย_______________ ถนน___________________________ 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_________________จังหวัด___________________ 
รหัสไปรษณีย์ ____________โทรศัพท์ ____________________โทรสาร_____________________ 
(5) ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(๖) ขนาดพื้นที่สถานประกอบกิจการ 
๖.๑ พ้ืนที่ทั้งหมด_____________________________ไร่ 
๖.๒ พ้ืนที่ประกอบกิจการ_______________________ตารางเมตร 
(๗) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
๗.๑ ส่วนงานส านักงาน เริ่มเวลา____________น. ถึง____________ น. รวม_________วัน/สัปดาห์ 
๗.๒ ส่วนงานการผลิต เริ่มเวลา____________น. ถึง____________ น. รวม_________วัน/สัปดาห์ 
๗.๓ ส่วนงานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ 
- ส่วนงาน____________เริ่มเวลา____________น. ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 
- ส่วนงาน____________เริ่มเวลา____________น. ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 
- ส่วนงาน____________เริ่มเวลา____________น. ถึง_________ น. รวม_______วัน/สัปดาห์ 
(๘) จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า 
๘.๑ รวม__________________คน 
๘.๒ งานส านักงาน ชาย____________คน หญิง____________คน 
๘.๓ งานการผลิต ชาย____________คน หญิง____________คน 
๘.๔ งานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- งาน_____________________________ ชาย___________คน หญิง___________คน 
- งาน_____________________________ ชาย___________คน หญิง___________คน 
- งาน_____________________________ ชาย___________คน หญิง___________คน 
 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ 



 
 

(๙) ชนิดของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 

 ได้แนบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 

  ได้แนบบัญชีรายการสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปริมาณการจัดเก็บ 
(๑๐) ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

 ได้แนบบัญชีรายการชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมจ านวน 
(๑๑) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้ง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบกิจการ 
ในรัศมี ๑ กิโลเมตร 

 ได้แนบแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใช้ที่ดินโดยรอบสถานประกอบ 
กิจการในรัศมี ๑ กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๒) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 ได้แนบแผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ล าดับ รายการตรวจสอบ การด าเนินการ หลักฐาน 

ประกอบ ใช่ ไม่ใช่ 
1 สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร    

1.1 สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน 
โรงพยาบาลสถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่
อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็น
พิเศษ 

   

1.2 อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

1.3 อาคารมีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออก
ฉุกเฉิน พร้อมแผนผังแสดง โดยต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
และทางออกฉุกเฉินมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบ
ไฟฟูาปกติขัดข้อง ทั้งนี้ มีลักษณะตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

1.4 อาคารมีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

1.5 อาคารมีห้องน้้าและห้องส้วม ตามแบบและจ้านวน
ที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความ
สะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ้า 
ทุกวัน 

   

2 การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ    
2.1 สถานประกอบกิจการมีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมและ
เพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท้าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือ
ภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

   

2.2 สถานประกอบกิจการมีการก้าจัดมูลฝอย 
  ไม่ได้ก้าจัดเอง 
 มีการก้าจัดมูลฝอยเองและได้รับความ          

เ ห็ น ช อ บ จ า ก เ จ้ า พนั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ซึ่ ง
ด้าเนินการได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติของ
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   

 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ล าดับ รายการตรวจสอบ การด าเนินการ หลักฐาน 

ประกอบ ใช่ ไม่ใช่ 
2.3 สถานประกอบกิจการมีการปูองกันและก้าจัดแมลง

และสัตว์ที่ เป็นพาหะน้าโรคให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

   

2.4 สถานประกอบกิจการมีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้
ส้าหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการ
สะสมอาหารส้าหรับผู้ปฏิบัติงานและด้าเนินการให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและตามเทศบัญญัติ
ของท้องถิ่น 

   

2.5 สถานประกอบกิจการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความ
สะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร้าคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   

2.6 สถานประกอบกิจการจัดให้มีน้้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ
ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้้าบริโภคของกรมอนามัย
ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้
มีภาชนะรองรับน้้าดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และสถานที่ตั้งน้้าดื่มและลักษณะการน้าน้้ามาดื่มต้อง
ไม่ เกิดการปนเปื้อนจากสิ่ งสกปรกหรือสิ่ งที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

   

2.7 สถานประกอบกิจการมีน้้าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมต่อการประกอบกิจการ(ไม่รวมถึงน้้าที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต) 

   

3 การควบคุมสารอันตรายและมลพิษท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
3.1 มลพิษทางน้้า 

 ไม่มีมลพิษทางน้้า 
 มีมลพิษทางน้้า โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

(๑) มีบ่อดักไขมัน 
(๒) มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
(๓) มีการระบายน้้าทิ้ง 
(๔) มีระบบระบายน้้าฝน 
(๕) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

   

 



 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ล าดับ รายการตรวจสอบ การด าเนินการ หลักฐาน 

ประกอบ ใช่ ไม่ใช่ 
3.2 มลพิษทางอากาศ 

 ไม่มีมลพิษทางอากาศ 
 มีมลพิษทางอากาศ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๑) มีระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ 
๒) มีการระบายอากาศ 
๓) อ่ืนๆ ระบ ุ

_______________________________________ 
_______________________________________ 

   

3.3 มลพิษทางเสียง 
 ไม่มีมลพิษทางเสียง 
 มีมลพิษทางเสียง โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

(๑) ต้นก้าเนิดเสียง 
(๒) ทางผ่านของเสียง 
(๓) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

   

3.4 ความสั่นสะเทือน 
 ไม่มีความสั่นสะเทือน 
 มีความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

   

3.5 ของเสียอันตราย 
 ไม่มีของเสียอันตราย 
 มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ ของเสียอันตรายโดย
มีแนว 
ทางการจัดการ ดังนี้ 
(๑) รวบรวม จัดเก็บ 
(๒) ก้าจัด 
(๓) อ่ืนๆ ระบุ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

   

 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ล าดับ รายการตรวจสอบ การด าเนินการ หลักฐาน 

ประกอบ ใช่ ไม่ใช่ 
3.6 วัตถุอันตราย 

 ไม่มีวัตถุอันตราย 
 มีวัตถุอันตราย โดยมีการจัดการ ดังนี้ 

(๑) รวบรวม จัดเก็บ 
(๒) ก้าจัด 
(๓) อ่ืนๆ ระบุ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

   

4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร 

 (๑) สถานประกอบกิจการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยส้าหรับการใช้งาน
ในสถานประกอบกิจการ และมีการติดตั้งในลักษณะที่
แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย 

   

 (๒) การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ 
เครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและ
การปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและ
บ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

   

 (๓) มีระบบปูองกันอันตราย และปูายค้าเตือนหรือ
ค้าแนะน้าในการปูองกัน อันตรายจากอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร หรือเตือนอันตรายจาก
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 

   

4.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 (๑) มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่

เหมาะสมและมีมาตรฐานส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 

   

 (๒) มีการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

   

 (๓) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้
และบ้ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

   

 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
ล าดับ รายการตรวจสอบ การด าเนินการ หลักฐาน 

ประกอบ ใช่ ไม่ใช่ 
 (๔) มีปูาย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน

สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
และเห็นได้ง่าย 

   

4.3 การปูองกันและระงับอัคคีภัย    
 (๑) จัดให้มีระบบน้้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ

เพ่ือใช้ในการดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้
อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร โดยมีลักษณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 

   

 (๒) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยมี
จ้านวนที่เหมาะสมและติดตั้งให้เหมาะกับประเภท
ของเพลิง โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน 

   

 (๓) มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท้างาน 

   

 (๔) มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ 
หนีไฟ 

   

4.4 การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑) มีสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอตามที่ก้าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   

 (๒) มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท้างานหรือตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก้าหนด 

   

5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการบันทึก

ข้อมูลและวิธีการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
   

5.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)    

 
 
 



 
 

ค ารับรองของผู้ขออนุญาต 
 ข้อมูลที่ให้ไว้และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็น
ข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 

ลายมือชื่อ _____________________ผู้ขออนุญาต
ชื่อ-สกุล _______________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่ __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
ตามข้อ 28 แห่งเทศบัญญัตินี้ 

 
๑. สถานประกอบกิจการเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 สถานประกอบกิจการได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่า         
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้แนบรายงานผลการรับฟังความ              
คิดเห็นดังกล่าว เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตมาพร้อมนี้แล้ว 

๒. กรณีสถานประกอบกิจการนอกเหนือจาก ๑. 
  ได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของ
 ประชาชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
  (๑.๑) การส ารวจความคิดเห็น 
    การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง 
   ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
     การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
   การประกอบกิจการ 
     การสนทนากลุ่มย่อย 
  (๑.๒) การประชุมปรึกษาหารือ 
     การอภิปรายสาธารณะ 
     การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 (๒) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
  



 
 

(๓) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 (๔) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม และการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือความเสียหาย ที่ก าหนดเพิ่มเติมหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
ค ารับรองของผู้ขออนุญาต 
 ข้อมูลที่ให้ไว้และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็น
ข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 

ลายมือชื่อ _____________________ผู้ขออนุญาต
ชื่อ-สกุล _______________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่ __________________________________ 
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