
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เทศบาลต าบลหนองลาน 
อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี

 



 

~ 2 ~ 
 

ค าน า 
คู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ       

ท่ีจดัท าข้ึน  เน่ืองจากกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 ในปัจจุบนัมีจ านวนของประเภทกิจการทั้งส้ิน  135 ประเภท ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  มีจ  านวน
ของประเภทกิจการเพิ่มข้ึนจากเดิม  นอกจากจ านวนประเภทของกิจการมีจ านวนเพิ่มข้ึนแลว้  
ปัญหาปัจจยัเส่ียงหรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนโดยพิจารณาจาก
ปัญหาเหตุร าคาญ  หรือขอ้ร้องเรียนจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ  ปัญหาปัจจยัเส่ียงหรือ
มลพิษดงักล่าว  หากผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั  โดยการปฏิบติังานตามมาตรการหรือ
มาตรฐานท่ีก าหนดนั้น  คาดวา่จะส่งผลกระทบลดลง  รวมทั้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เจา้พนกังาน
สาธารณสุข  ตอ้งมีส่วนในการกระตุน้เตือนใหก้ารสนบัสนุน  การปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติังานควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพใหเ้กิดผลไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากเหตุผลความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
เทศบาลต าบลหนองลาน  จึงไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเล่มน้ีข้ึน  โดยมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน       
เจา้พนกังานสาธารณสุข ผูป้ระกอบการ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง ในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาลต าบลหนองลาน  หวงัวา่คู่มือเล่มน้ีจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ส าหรับเจา้หนา้ท่ีใชป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
1.  วตัถุประสงค์  

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด าเนินการอนุญาตการ
ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ได้
อยา่งถูกตอ้ง  
2.  ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการด าเนินการอนุญาต  
การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าขอ  การตรวจเอกสาร  การตรวจสอบกิจการก่อนออกใบอนุญาต  จนถึง
การออกใบอนุญาต  
3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  

เทศบาลต าบลหนองลาน 
4.  เอกสารอ้างองิ  

 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
 เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหนองลาน  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่ อ

สุขภาพ พ.ศ.2558 แกไ้ข (ฉบบัท่ี 1)  
5.  เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตฯ   

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของผูป้ระกอบกิจการ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูข้อ  หรือผูรั้บมอบอ านาจ 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 หรือใบแทน 

 ส าเนาเอกสารแบบ  อภ.2 

 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์แบบ พค.0403 
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ครบ 

6.  แผนภูมกิารท างาน 
 

เขียนแบบค าขอใบอนุญาต

กิจการท่ีเป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพ สาธารณสุข 

แนบส าเนาเอกสาร ตามขอ้ 5 
 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีตรวจตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ส ารวจ

สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ภายใน30วนั 

แจง้ขอเอกสารเพิ่มเติม 

พิจารณา

คุณสมบติัสถาน

ประกอบกิจการ 

แจง้สถานประกอบการช าระค่าธรรมเนียม 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

ออกใบอนุญาตประกอบฯ 

 

แจง้สถานประกอบกิจการให้

ด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

เทศบญัญติั ภายใน 15 วนั และ

สามารถขอยนืขยายเวลาในการ

ออกใบอนุญาตได ้ 2 คร้ัง  

คร้ังละไม่เกิน 15 วนั 
 

พิจารณา

คุณสมบติัสถาน

ประกอบกิจการ 

ผา่น 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

ไมค่รบ 

ไม่ออกใบอนุญาตประกอบฯ 
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7.  รายละเอยีดของขั้นตอนการปฏบิัติงาน  ในการอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

1. ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมายเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินตน        
ใหรั้บผดิชอบในการด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ  

2. ผูรั้บผดิชอบรับค าขออนุญาต /ค าขอต่ออายใุบอนุญาตท่ีผูป้ระกอบการยืน่ขอต่อ      
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

3. ตรวจเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั  ตามมาตรา  54, 
มาตรา  56 วรรคแรก  รวมถึงเอกสารประกอบท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน          
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 หากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน  

ผูรั้บผดิชอบตอ้ง  
 เสนอเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อแจง้ไปยงัผูข้ออนุญาตใหม้ายืน่เอกสารท่ีแกไ้ข

ถูกตอ้งสมบูรณ์ เพิ่มเติม และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเสร็จภายในสิบหา้วนั  
 หากเอกสารถูกตอ้งสมบูรณ์จะเขา้สู่ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการตามเทศบญัญติั

ทอ้งถ่ิน  
 หากเอกสารยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์อีกเป็นคร้ังท่ี 2 ใหผู้รั้บผดิชอบส่งคืนค าขอ  

4. ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งตรวจสภาพดา้นสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการตาม      
เทศบญัญติั  ทอ้งถ่ิน  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ     
ค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน    
ตามมาตรา  56 วา่กิจการนั้นถูกสุขลกัษณะหรือไม่  ตามเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน              
เม่ือผูรั้บผดิชอบด าเนินการตรวจสภาพดา้นสุขลกัษณะแลว้  ใหท้ ารายงานและเสนอ
ความเห็นต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีมีสภาพถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและ
กฎหมายอ่ืน     ท่ีเก่ียวขอ้งหรือถูกตอ้งครบถว้นแต่สมควรใหมี้การปฏิบติัการ
ใดๆ เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติั  ทอ้งถ่ินเป็นเฉพาะราย  ใหเ้สนอ
ความเห็นวา่  “สมควรออกใบอนุญาต ” หรือ “สมควรออก ใบอนุญาตโดยมี
เงื่อนไข” ได ้ 
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(ข) กรณีท่ีมีสภาพไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติัทอ้งถ่ินและ
กฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหผู้รั้บผดิชอบท่ีท าการตรวจสภาพมีค าแนะน าให้    
ผูข้ออนุญาตแกไ้ขปรับปรุงให้  ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาอนัสมควร  
ถา้ผูข้ออนุญาตไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ตามค าแนะน าใหเ้สนอ
ความเห็นวา่ “ไม่สมควรออกใบอนุญาต” พร้อมดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

5. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาต  หรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ดว้ยเหตุผลใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอซ่ึงมี
รายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนด  ในเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน  (มาตรา 56 
วรรคสอง) ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาขา้งตน้ ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้ก
ไม่เกิน 2 คร้ังๆ ละไม่เกินสิบหา้วนั  แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาดงักล่าว  หรือตามท่ีได้
ขยายเวลาแลว้นั้นแลว้แต่กรณี (มาตรา 56 วรรคสาม) โดยปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

(ก) กรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตใหมี้หนงัสือแจง้การอนุญาตแก่     
ผูข้ออนุญาตทราบโดยก าหนดใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งไปรับใบอนุญาตท่ี
ส านกังานราชการส่วนทอ้งถ่ินภายในระยะเวลาอนัสมควร  (ทั้งน้ีไม่ควรเกิน
กวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ ) หากพน้ก าหนดใหถื้อวา่ไม่
ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แต่จะมีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร  

(ข) กรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะไม่ออกใบอนุญาต  ก่อนท่ีจะมีค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตนั้น เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ขอ้เทจ็จริงและเหตุท่ี
จะไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตไดมี้โอกาสโตแ้ยง้
คดัคา้นหรือช้ีแจงแสดงหลกัฐานของตนภายในก าหนดเวลาอนัสมควร  
(มาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539) 
โดยหากล่วงเลยก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ผูข้ออนุญาตไม่แจง้ความเห็นใดๆ  
หรือมีการแจง้ความเห็น  แต่ผูรั้บผดิชอบเห็นวา่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ             
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจึงออก “ค าส่ังไม่อนุญาต” ( มาตรา 56 วรรคสอง ) โดย  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งระบุกรณีการใชสิ้ทธิอุทธรณ์  ( มาตรา  40 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539) ต่อรัฐมนตรี
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กระทรวงสาธารณสุข  ตามมาตรา  66 แห่ง พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ไวใ้นค าสั่งดงักล่าวดว้ย  

หมายเหตุ  
1. ใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีมีอายหุน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตและ

ใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตนั้น
เท่านั้นตามมาตรา 55  

2. การขอต่อใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือไดย้ืน่ค  าขอ       
(ตามขั้นตอนท่ี  2) พร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปได้
จนกวา่   เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต  หากมายืน่ขอต่อใบอนุญาต
แลว้ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามก าหนด  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน           
มีอ  านาจปรับฐานช าระค่าธรรมเนียมล่าชา้  

3. หากยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตหลงัใบอนุญาตส้ินอายแุลว้  ตอ้งด าเนินการ             

ขออนุญาตใหม่ 

8.   ค านิยาม  
 “เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ” หมายถึง พนกังานหรือขา้ราชการของเทศบาลต าบล  

หนองลาน ท่ีถูกมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานนั้น  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

สาธารณสุข ประกาศแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน  
9. แบบฟอร์ม/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
 เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหนองลาน  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ.2558 แกไ้ข (ฉบบัท่ี 1) 
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 ตารางที ่1  ประเภทของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ปัญหา/ผลกระทบ และหลกัการ ทีจ่ะ
ควบคุม 

ประเภทกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัการทีจ่ะควบคุมปัญหา 

1. กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 
   1.1 การเล้ียงสัตวบ์ก สัตวปี์ก สัตวน์ ้า 
สัตวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง 
   1.2 การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านม 
   1.3 การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวม
สัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านอง
เดียวกนั เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ชม หรือ  
เพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 
 

1. กล่ินเหมน็ของมูลสัตว ์
2. น ้าเสียจากการลา้งคอกสัตว ์
3. เสียงรบกวนจากการร้องของ
สัตว ์
4. เป็นแหล่งแพร่พนัธ์ุสัตวน์ าโรค 
เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ ฯลฯ 
5. แพร่เช้ือโรคจากสัตวไ์ปยงัคน 
เช่น ไร ไวรัส โรคเยือ่หุม้สมอง
อกัเสบ 
6. อนัตรายจากการเกิดบาดแผลท่ี
ถูกสัตวก์ดั ท าร้าย รอบขีดข่วน 
ฯลฯ 

1. การควบคุมการสุขาภิบาล การ
รักษาความสะอาดของคอกสัตว ์
การก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลูต่างๆ  
2. การควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
3. การควบคุมอาคารสถานท่ี      
จดัใหมี้การระบายอากาศ 
4. จดัคอกหรือสถานท่ีเล้ียงสัตว์
ไม่ใหแ้ออดั ท ากรงหรือท่ีกกักนั
สัตวใ์หแ้น่นหนา 
5. ควบคุมโรคติดต่อ มีการฉีด
วคัซีนแก่สัตวต์ามก าหนด 

2. กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 
   2.1 การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   2.2 การฟอกหนงัสัตว ์ขนสัตว ์และ
สะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 
   2.3 การสะสมเขาสัตว ์กระดูกสัตว ์       
ท่ียงัมิไดแ้ปรรูป 
   2.4 การเค่ียวหนงัสัตว ์เอน็สัตว ์ไขสัตว ์ 
   2.5 การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย 
เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขาย   
ในตลาด 
   2.6 การประดิษฐเ์คร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์เขาสัตว ์
หนงัสัตว ์ขนสัตว ์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 

1. กล่ินเหมน็จากซากสัตว ์ฯลฯ 
2. น ้าเสีย 
3. เสียงรบกวนจากสัตวจ์าก
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
4. เป็นแหล่งแพร่พนัธ์ุสัตวน์ าโรค
เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ ฯลฯ 
5. แพร่ระบาดโรคจากสัตวสู่์คน 
เช่น โรคพยาธิตวัตืด 
6. อนัตรายอนัท าใหเ้กิดบาดแผล
โรคผวิหนงั มือ เทา้เป่ือย 
7. สารเคมีท่ีใชใ้นการฟอกยอ้ม/
สารเคมีท่ีใชรั้กษาสภาพ/ทาเคลือบ
ตกแต่งเป็นอนัตรายต่อผวิหนงั
ระบบทางเดินหายใจ 
8. ความร้อนจากขบวนการผลิต 
9. เขม่าควนั 

1. การควบคุมการสุขาภิบาล    
การรักษาความสะอาด การป้องกนั
การระบาดของโรค การก าจดัขยะ
และส่ิงปฏิกลู 
2. การควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
3. การควบคุมอาคารสถานท่ี      
จดัใหมี้การระบายอากาศ 
4. ก าหนดเขตท่ีจะอนุญาตให้
ประกอบกิจการ 
5. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล ป้องกนัอนัตรายท่ีตวั
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
6. ควบคุมการจดัเก็บสารเคมี    
เก็บรักษาวตัถุดิบ 
7. ควบคุมใหมี้ระบบดกัจบัเขม่า
ควนั 
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ประเภทกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัการทีจ่ะควบคุมปัญหา 

   2.7 การผลิต การโม่ การป่น การบด การ
ผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วน
ใดของสัตวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   2.8 การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 
 

10. ขยะ 
11. ฝุ่ นจากการขดั/ตดั/เจาะ/โม่/
บด/ป่น/ผสม/บรรจุ ท าใหเ้กิด
ความร าคาญ ระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
12. อนัตรายอนัอาจเกิดจาก
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชป้ระดิษฐ์
หรือประกอบช้ินงานและ         
งานบรรจุหีบห่อดว้ยเคร่ืองจกัร 

8. ควบคุมเสียงดงัจากเคร่ืองจกัร/
อุปกรณ์ 
9. ควบคุมฝุ่ น 

3. กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม 
   3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 
   3.2 การผลิตกะปิ น ้าพริกแกง น ้าพริกเผา 
น ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว ซีอ๊ิว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   3.3 การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า 
ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 
   3.4 การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตว์
เคม็ การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
   3.5 การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก 
หรือวธีิอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว ์
พืช ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การ
เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
   3.6 การเค่ียวน ้ามนัหมู การผลิตกุนเชียง 
หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเวน้ในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   3.7 การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว 

1. น ้าเสีย 
2. กล่ินเหมน็จากขบวนการผลิต 
จากการหมกั การผดัพริก          
จากอาหาร กล่ินน ้ากากส่า 
3. การปนเป้ือนของเช้ือโรค     
การแพร่เช้ือโรคและสารพิษใหแ้ก่
ผูบ้ริโภค 
4. ความร้อนจากกระบวนการผลิต
จากการอบอาหาร การถนอม
อาหาร ท าลายเช้ือโรค 
5. ความเยน็จากกระบวน          
การถนอมอาหาร ท าลายเช้ือโรค 
6. เป็นแหล่งแพร่สัตวน์ าโรค เช่น 
แมลงวนั แมลงสาบ หนู 
7. โรคผวิหนงัจากการประกอบ
อาชีพ เช่น ตอ้งแช่น ้า 
8. อนัตรายอนัอาจเกิดจากการ
สะดุดหกลม้ เพราะพื้นตอ้งเปียก
แฉะ 
9. เขม่าควนัจากการเผาไหม ้
10. เสียงดงั 
11. คล่ืนไมโครเวฟ 

1. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย บ่อดกั
ไขมนัส่ิงปฏิกลู 
2. ควบคุมการสุขาภิบาลอาหาร 
การปลอดเช้ือ ความสะอาด ความ
เป็นพิษของสารเคมีท่ีใชป้รุงแต่ง 
3. จดัใหมี้การระบายอากาศใน
กระบวนการผลิต 
4. การจดัอุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเทา้บูท๊ 
ท่ีอุดหู 
5. ควบคุมระบบดกัจบัเขม่าควนั 
ดกัจบัฝุ่ นต่างๆ จากชานออ้ย 
6. ควบคุมเสียงดงัจาก
กระบวนการผลิตเคร่ืองจกัร ใบชา
แหง้ และแป้ง 
7. การป้องกนัการร่ัวไหลจากคล่ืน
ไมโครเวฟ 
8. ควบคุมการก าจดัขยะ เช่น เศษ
เน้ือ เปลือกสัตว ์
9. ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง    
ของถงัหมกัน ้ากากส่า 
10. ควบคุมมิใหก้๊าซพิษท่ีเกิดข้ึน
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ประเภทกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัการทีจ่ะควบคุมปัญหา 

เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เส้น เก้ียมอ๋ี 
   3.8 การผลิตแบะแซ 
   3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนใด 
   3.10 การประกอบกิจการการท าขนมปัง
สด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
   3.11 การแกะ การลา้งสัตวน์ ้า ท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   3.12 การผลิตน ้าอดัลม น ้าหวาน น ้า
โซดา น ้าถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
ยกเวน้การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
   3.13 การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล 
   3.14 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้านมววั 
   3.15 การผลิต การแบ่งบรรจุ
เอทิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ น ้าส้มสายชู 
   3.16 การคัว่กาแฟ 
   3.17 การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร  
   3.18 การผลิตผงชูรส 
   3.19 การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค 
   3.20 การตาก การหมกั การดองผกั 
ผลไม ้หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
   3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชงผง
หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
   3.22 การผลิตไอศกรีม ยกเวน้การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   3.23 การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
   3.24 การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่

12. ฝุ่ นชานออ้ย ฝุ่ นใบชาแหง้ ฝุ่ น
แป้ง ท าใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจ 
13. สารเคมี 
14. ก๊าซพิษจากขบวนการหมกั 
15. แอมโมเนียร่ัว 
16. ขยะ 

จากการหมกัฟุ้ งกระจาย 
11. ควบคุมตรวจสอบมิให้
แอมโมเนียร่ัว 
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แขง็อาหาร 
   3.25 การผลิตน ้าแขง็ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
ใชใ้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน 
   3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดว้ย
เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 
4. กจิการทีเ่กีย่วกบัยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลติภัณฑ์ช าระ
ล้าง 
   4.1 การผลิต การโม่ การบด การผสม 
การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร 
   4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ู 
ผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางต่างๆ 
   4.3 การผลิตส าลี ผลิตภณัฑจ์ากส าลี 
   4.4 การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล 
ผา้อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป 
   4.5 การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑ์

ช าระลา้งต่างๆ 

1. ฝุ่ นยา ซ่ึงอาจปนเป้ือนกบั
ผลิตภณัฑใ์กลเ้คียง และก่อใหเ้กิด
การเป็นพิษกบัคน เช่น ฮอร์โมน 
เพนนิซิลลิน 
2. น ้าเสีย 
3. เสียงดงั 
4. กล่ิน 
5. อนัตรายจากสารเคมีท่ีใชใ้นการ
ผลิต เช่น แอลกอฮอล ์กรด-ด่าง 
surfactant/phosphate/silicate/  
สารฟอกขาว/สารเพิ่มความสดใส/
เอน็ไซมย์อ่ยโปรตีน ซ่ึงอาจท าให ้
เกิดการแพแ้ละเป็นพิษเม่ือสัมผสั 
6. ฝุ่ นจากเส้นใยส าลี ฝุ่ นจาก
สารเคมี ท าใหเ้กิดเหตุร าคาญ หรือ
ท าใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ 

1. ควบคุมการปนเป้ือน จดัใหมี้
การระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
2. ควบคุมฝุ่ น จดัระบบการผลิต
เป็นแบบระบบปิด 
3. ควบคุมเสียงดงั 
4. ควบคุมการสุขาภิบาล รักษา
ความสะอาด 
5. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
6. จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
เช่น ท่ีปิดปาก/ปิดจมูก ท่ีอุดหู    
ถุงมือ 
7. ควบคุมการเก็บ การใช ้การ
รักษาวตัถุดิบ 
8. ควบคุมการใชส้ารเคมีท่ีไม่เป็น
พิษ 
9. ควบคุมอาคารสถานท่ีผลิต 
10. ควบคุมการท าใหป้ลอดเช้ือ 

5. กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร 
   5.1 การอดั การสกดัเอาน ้ามนัจากพืช 
   5.2 การลา้ง การอบ การรม การสะสม
ยางดิบ 
   5.3 การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคู 
หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัดว้ย
เคร่ืองจกัร 

1. อนัตรายจากสารเคมีท่ีใชใ้นการ
สกดัเอาน ้ามนั/พิษของสารเคมีท่ีมี
อยูใ่นกากเมล็ดพืชบางชนิดท่ีสกดั
น ้ามนัออกแลว้ เช่น น ้ามนัระหุ่ง 
สารเคมีท่ีเติมเขา้ไปเพื่อท าใหย้าง
อ่อนตวั หรือใชใ้นการอบ/รม 
2. กล่ิน เช่น จากขบวนการ  

1. การจดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ี มีการใชส้ารเคมี บริเวณ 
ท่ีมีความร้อนสูง ควรมีการระบาย
อากาศท่ีดี มีการออกแบบอาคาร
สถานท่ีท่ีดี 
2. มีระบบการเก็บรักษาวตัถุดิบ
น ้ามนั 
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   5.4 การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
   5.5 การผลิตยาสูบ 
   5.6 การขดั การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช 
การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
   5.7 การผลิต การสะสมปุ๋ย 
   5.8 การผลิตใยมะพร้าว หรือวตัถุ
คลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 
   5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถ่าย
มนัส าปะหลงั 
 

Refining 
3. อนัตรายจากความร้อน 
4. การระเบิด/อคัคีภยั 
5. อุบติัเหตุต่างๆ เช่น จาก
เคร่ืองจกัร การยก/เคล่ือนยา้ยวสัดุ 
แผลไหม ้
6. การยกของท าใหเ้กิด Strain 
7. โรคผวิหนงั 
8. เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ าโรค 
เช่น หนู แมลงสาบ 
9. การสัมผสัเช้ือจุลินทรีย ์โดยการ
หายใจและผวิหนงัท่ีมีแผลเปิด   
ท าใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ
และโรคผวิหนงั 
10. การสะสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
ธรรมชาติจะเกิดก๊าซต่างๆ ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น 
แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด ์
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
11. ควนัจากการเผาไหม ้
12. น ้าเสีย 
13. ฝุ่ นต่างๆ เช่น ฝุ่ นแป้ง ฝุ่ นขา้ว 
ฝุ่ นเมล็ดพืช ฝุ่ นท่ีมีเช้ือรา อาจท า
ใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
14. เสียงดงั 

3. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย       
โดยเฉพาะท่ีมีน ้ามนัปนเป้ือน 
4. การก าจดัขยะ ก าจดักากต่างๆ 
5. ก าหนดเขตพื้นท่ีประกอบกิการ 
6. มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นชนิด 
ป้องกนัไฟได ้มีการป้องกนัการ
เกิดอคัคีภยั 
7. จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง มีทาง
หนีไฟ ติดป้ายค าเตือนหา้มสูบ
บุหร่ี 
8. จดัใหมี้สวสัดิการท่ีจ าเป็น        
มีอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล        
มีเคร่ืองป้องกนัท่ีตวัเคร่ืองจกัร 
9. ควบคุมฝุ่ น 
10. ควบคุมเสียงดงั 
11. ควบคุมการสุขาภิบาล การท า
ความสะอาด 
12. ควบคุมการก าจดัก๊าซท่ีเป็น
อนัตราย 
13. จดัท า risk assessment 

6. กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร่ 
   6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ  
   6.2 การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือ
โลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการใน 6.1 
   6.3 การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี 

1. เสียงดงัจากเคร่ืองจกัร/โลหะ
กระทบ/การตี/ถลุง/คดัแยกขนาด/
บดยอ่ย 
2. อุบติัเหตุจาการท างาน/ใช้
เคร่ืองจกัรโลหะเหลวร้อนกระเด็น
ใส่เศษโลหะจากการกลึง Slag 

1. จดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ีและทัว่ไป 
2. ควบคุมฝุ่ นต่างๆ 
3. การจดัความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานประกอบการ 
สถานท่ีท างาน มีทางหนีไฟ 
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การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ
ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้
กิจการใน 6.1 
   6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ 
สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อ่ืนใด ยกเวน้กิจการใน 6.1 
   6.5 การขดั การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร 
สารเคมี หรือวธีิอ่ืนใด ยกเวน้กิจการใน 6.1 
   6.6 การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก 
การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 
 

อนัตรายจากเคร่ืองจกัรส่วนท่ีหนีบ 
อดั ขดั เคร่ืองพน่ทราย 
3. อนัตรายจากฟูมของโลหะ เช่น 
ตะกัว่ สังกะสี ฯลฯ 
4. ความร้อนจากเตาหลอม/เตา
ถลุง/เตาเผาใหไ้อน ้าระเหย 
5. ฝุ่ นจากการท าแบบ (mold) 
ไดแ้ก่ ฝุ่ น ทราย ดินเหนียว ดินขาว 
ฝุ่ นจากสารเคมีท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิตขณะท่ีมีการ
หลอม หล่อถลุงโลหะ ฝุ่ นจาก
ทรายท่ีใชใ้นการขดัท าใหเ้กิด   
โรคซิลิโคซีส ฝุ่ นทราย 
6. น ้าเสีย เช่น จากการช าระลา้ง 
ฝุ่ นแร่ 
7. ไอกรดจากงาน 
8. อนัตรายจากสารเคมี เช่น 
สารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการชุบ
กรดโครมิค สารละลายนิเกิล-
ไซยาไนด ์กรด-ด่าง สารตวัท า
ละลายอินทรีย ์เช่น กรดคลอโรเอ
ซิลีน สารเคมีท่ีใชใ้นการขดัลา้ง
โลหะ 

4. การควบคุมเสียงดงั 
5. การควบคุมการก าจดักากของ
เสีย (Slag)  
6. การบ าบดัน ้าเสีย 
7. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
8. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
9. ควบคุมการเก็บ การใชว้ตัถุดิบ 
10. การใหอ้าชีวสุขศึกษา 

7. กจิการเกีย่วกบัยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกล 
   7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ      
การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิม
ยานยนต ์
   7.2 การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การ
ปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ 
ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์

1. เสียง 
2. สะเก็ดไฟจากงานเช่ือม 
3. การสั่นสะเทือนจากการตีหรือ
เคาะแรงๆ  
4. ควนั ไอระเหย ละอองไอของ
กรด จากการชาร์จแบตเตอร่ี 
5. สารเคมีอนัตราย เช่น น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัก๊าด ตวัท าละลาย

1. ควบคุมเสียงดงั ใชว้สัดุซึมซบั
เสียงกั้นแยกหอ้ง 
2. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เช่น 
หนา้กากกนัฝุ่ นใยหิน ชุดกนัฝุ่ น 
3. จดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ี 
4. ใชส้ารเคมีท่ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่
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เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
   7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์
เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการ 
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจ
นั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 
   7.4 การลา้ง การอดัฉีดยานยนต์ 
   7.5 การผลิต การซ่อม การอดัแบตเตอร่ี 
   7.6 การปะ การเช่ือมยาง 
   7.7 การอดัผา้แบรก ผา้ครัช 

อ่ืนๆ 
6. น ้าเสีย ซ่ึงมีสารเคมี น ้ามนั
ปะปน 
7. ฝุ่ นจากการเคาะ การเป่าลม 
เคร่ืองยนต ์การขดัสีเคร่ืองยนต ์
ฝุ่ นใยหิน 
8. การเป็นโรคปวดหลงั เน่ืองจาก
การท างานใชท้่าทางไม่ถูกตอ้ง 
9. โรคผวิหนงัจากการท างาน 

แทน หา้มใชน้ ้ามนัก๊าด หรือน ้ามนั
เบนซินลา้งมือ 
5. ควบคุมฝุ่ น 
6. กั้น/แยกหอ้งท่ีมีการฟุ้งกระจาย
ของสารเคมีอนัตราย 
7. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
8. ก าจดักล่ิน ไอ ควนัของยาง 
9. มีการท างานท่ีมีท่าทางท่ีถูกตอ้ง
และท าความสะอาดร่างกายหลงั
เลิกงาน 

8. กจิการเกีย่วกบัไม้ 
   8.1 การผลิตไมขี้ดไฟ 
   8.2. การเล่ือย การซอย การขดั การไส 
การเจาะ การขดุร่อง การท าคิ้ว หรือการ 
ตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 
   8.3 การประดิษฐไ์ม ้หวาย เป็นส่ิงของ
ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพน่ การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภณัฑ์
จากไมห้รือหวาย 
   8.4 การอบไม ้  
   8.5 การผลิตธูปดว้ยเคร่ืองจกัร 
   8.6 การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้  
เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ 
   8.7 การผลิตกระดาษต่างๆ 
   8.8 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 

1. เส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมแ้ละ
ระเบิด 
2. อนัตรายจากเคร่ืองจกัร หมอ้น ้า 
3. อนัตรายจากฝุ่ นไม ้ฝุ่ นกระดาษ 
4. การสั่นสะเทือน 
5. แสงสวา่งไม่เพียงพอ มีผลต่อตา 
6. อุบติัเหตุต่างๆ 
7. ปัญหาจากสารเคมี เช่น สี     
(ทินเนอร์ สารเคลือบเงา) น ้ายา
ต่างๆ ยางไม ้กาว 
8. ท่าทางการท างานไม่ถูกตอ้ง   
ท าใหป้วดหลงั/กลา้มเน้ือ 
9. ความร้อนจากกระบวนการผลิต 
10. น ้าเสีย 
11. เสียงดงั 
12. ปัญหาเร่ืองควนั 
13. ความช้ืน 

1. ควบคุมการจดัเก็บและการใช้
วตัถุดิบ สารเคมี 
2. มีแผนป้องกนัระงบัอคัคีภยั/     
มีทางหนีไฟ/อุปกรณ์ดบัเพลิง 
3. จดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัอนัตราย 
ท่ีตวัเคร่ืองจกัร ออกแบบ
เคร่ืองจกัรใหมี้อุปกรณ์ป้องกนั 
4. จดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ี 
5. ควบคุมฝุ่ น 
6. ควบคุมเสียงดงั 
7. ควบคุมสถานท่ีผลิตไม่ให้
ต่อเน่ืองกบัอาคารอ่ืน 
8. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เช่น 
ชุดกนัความร้อน ท่ีปิดจมูก 
9. ติดตั้งดวงไฟเสริมในงานท่ีใช้
สายตามาก 
10. ควบคุมการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
11. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
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12. อบรมใหมี้สุขปฏิบติัท่ีดีในการ
ท างาน จดัใหมี้ผูค้วบคุมท่ีผา่นการ
อบรม 
13. จดัหอ้งอาบน ้าและท่ีลา้งมือให้
พอเพียง 

9. กจิการทีเ่กีย่วกบัการบริการ 
   9.1 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็น
การใหบ้ริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
   9.2 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการใน 9.1 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 
   9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้า 
อบไอน ้า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการ
ใหบ้ริการใน 9.1 หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
   9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือ
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั 
   9.5 การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุด
ใหเ้ช่า หอ้งเช่า หอ้งแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน 
ในท านองเดียวกนั 
   9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   9.7 การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้ร า 
ร าวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
   9.8 การประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือ
กิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั เวน้แต่เป็น
การใหบ้ริการใน 9.1 
   9.9 การจดัใหมี้การเล่นสเกต โดยมีแสง
หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนๆ      

1. ปัญหาโรคติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจ ผวิหนงัอ่ืนๆ 
2. ปัญหาดา้นการระบายอากาศ 
ความร้อน ความช้ืน สุขาภิบาล
ความสะอาด 
3. ปัญหาดา้นความปลอดภยั เช่น 
ทางหนีไฟ เคร่ืองดบัเพลิง อุปกรณ์
ช่วยชีวติ 
4. น ้าเสีย/ของเสียท่ีเป็นอนัตราย 
5. ส่ิงปฏิกลู/ขยะติดเช้ือ 
6. เสียงดงั 
7. ปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
8. สารเคมี 

1. สุขอนามยัของพนกังาน/
ผูรั้บบริการ 
2. คุณลกัษณะของน ้าด่ืม/น ้าใช้
สะอาดปลอดภยั เช่น เติมคลอรีน
ในน ้าส าหรับผูม้ารับบริการ 
3. จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดี 
4. ควบคุมอุณหภูมิ/แสงสวา่ง       
ท่ีเหมาะสม 
5. ท าความสะอาดอุปกรณ์  
ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ สถานท่ี 
หอ้งพกั เกา้อ้ี สระน ้า 
6. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
7. การก าจดัสัตวแ์ละแมลงน าโรค 
8. การควบคุมเสียง 
9. การควบคุมการใชเ้ช้ือเพลิง/
พลงังานท่ีเหมาะสม 
10. ควบคุมการใชส้ารเคมี 
11. สถานประกอบกิจการมีการ
ออกแบบท่ีดี เช่น ช่องทางเดิน 
หอ้งน ้า หอ้งส้วม ทางออกฉุกเฉิน 
ระบบเตือนภยั ระบบไฟฟ้า
ปลอดภยั เคร่ืองดบัเพลิง แสงสวา่ง
เหมาะสม 
12. การก าจดัขยะ/ท่ีรองรับขยะ 
ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอ 
13. มีการป้องกนัผูป้ฏิบติังานใหมี้
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ในท านองเดียวกนั 
   9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือ
แต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพ      
เวชกรรม 
   9.11 การประกอบกิจการใหบ้ริการ
ควบคุมน ้าหนกั โดยมีวธีิการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารท่ีมีวตัถุประสงค์
พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวธีิอ่ืน
ใด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการใน 9.1 หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 
   9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม 
   9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ 
หรือสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 
   9.14 การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการ
ทางการแพทย ์การสาธารณสุข 
วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
   9.15 การสักผวิหนงั การเจาะหูหรือ
อวยัวะอ่ืน 
   9.16 การประกอบกิจการใหบ้ริการเล้ียง
ดูแลเด็กท่ีบา้น  
   9.17 การประกอบกิจการใหบ้ริการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุบา้น 

ความปลอดภยั 
14. มีหอ้งปฐมพยาบาล เจา้หนา้ท่ี
ช่วยชีวติ เคร่ืองช่วยชีวติ 

10. กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ 
   10.1 การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้
ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก 
ตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป  
   10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
   10.3 การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 
   10.4 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือ   

1. ฝุ่ น เช่น ฝุ่ นฝ้าย/นุ่น ฝุ่ นจาก
วตัถุดิบ 
2. เสียงดงั จากเคร่ืองป่ัน กรอ ทอ 
3. แสงสวา่งท่ีไม่เพียงพอหรือ    
ไม่เหมาะสม 
4. อุบติัเหตุจากการท างาน 
5. อคัคีภยั 

1. จดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ี 
2. มีการก าจดัฝุ่ น 
3. ควบคุมเสียงและความ
สั่นสะเทือน เช่น ติดตั้งเคร่ืองจกัร
อยา่งมัน่คงแน่นหนา 
4. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
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ส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร 
   10.5 การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ตั้งแต่      
5 เคร่ืองข้ึนไป 
   10.6 การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทอ
อ่ืนๆ 
   10.7 การซกั การอบ การรีด การอดักลีบ
ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
   10.8 การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ 

6. เช้ือแบคทีเรียในอากาศ 
7. ความสั่นสะเทือน 
8. อนัตรายจากสารเคมี เช่น ตวัท า
ละลายอินทรีย ์มีสารยอ้มผา้ 
9. โรคน ้ากดัมือและเทา้ 
10. ความร้อน เช่น จากเคร่ืองอดั 
จากกระบวนการยอ้ม/กดัสีผา้ 
11. น ้าเสีย 

5. ควบคุมการใชส้ารเคมีท่ีใชฟ้อก
ยอ้ม หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
6. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล 
7. มีมาตรการป้องกนัผูป้ฏิบติังาน
ใหมี้ความปลอดภยั เช่น ติดป้าย 
ค าเตือนป้องกนัอุบติัเหตุและ
อคัคีภยั มีการอบรมผูป้ฏิบติังาน/
ใหสุ้ขศึกษา 

11. กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 
หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ 
   11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือ
ผลิตภณัฑดิ์นเผา 
   11.2 การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ย
เคร่ืองจกัร 
   11.3 การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือ
วตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   11.4 การสะสม การผสมซีเมนต ์หิน 
ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน 
กระจก หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   11.6 การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐ์
หินเป็นส่ิงของต่างๆ 
   11.7 การผลิตชอลก์ ปูนปาสเตอร์ ปูน
ขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
   11.8 การผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีแร่ใย
หินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 
ผา้เบรก ผา้ครัช กระเบ้ืองมุงหลงัคา 
กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็นตน้ 
   11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 
   11.10 การผลิตกระดาษทราย 

1. ความร้อนจากเตาเผา/อบ 
2. เสียงดงั 
3. ฝุ่ นหิน ฝุ่ นซีเมนต ์ฝุ่ นแร่ใยหิน 
ฝุ่ นทราย ฝุ่ นใยแกว้ 
4. อุบติัเหตุจากดินถล่มทบั จาก
เคร่ืองจกัร จากเศษแกว้ 
5. โรคผวิหนงัจากการท างาน 
6. น ้าเสีย 
7. กล่ินคลอรีนจากการหลอมใน
เตาหลอม 
8. สารเคมี เช่น สารละลายอินทรีย ์
สารเคมีถอดแบบ/หล่อล่ืนเรซิน 

1. จดัฉนวนกั้นระหวา่งตากบั 
ผูท้  างาน 
2. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
3. ควบคุมฝุ่ น 
4. มีมาตรการป้องกนัผูป้ฏิบติังาน
ใหมี้ความปลอดภยั เช่น การ
จดัเก็บ/กองวสัดุมีความเรียบร้อย 
มีการตรวจสุขภาพผูป้ฏิบติังาน
ประจ าปี มีแสงสวา่งเหมาะสมกบั
ชนิดของงาน 
5. จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดี 
6. ควบคุมเสียงดงั 
7. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
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   11.11 การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑ์ 
จากใยแกว้ 
12. กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลยีม ถ่านหิน 
สารเคมี 
   12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม    
การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตวัท าละลาย 
   12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม    
การขนส่งก๊าซ 
   12.3 การผลิต การบรรจุ การสะสม    
การขนส่งน ้ามนัปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ 
   12.4 การผลิต การบรรจุ การสะสม     
การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก๊ 
   12.5 การพน่สี ยกเวน้กิจการใน 7.1 
   12.6 การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ย
ยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์
ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   12.7 การโม่ การบดชนั 
   12.8 การผลิตสีหรือน ้ามนัผสมสี 
   12.9 การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือ
ฟิลม์ภาพยนตร์ 
   12.10 การเคลือบ การชุบ วตัถุคลา้ย
พลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือ
วตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์    
เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
   12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมี
ดบัเพลิง 
   12.13 การผลิตน ้าแขง็แหง้ 
   12.14 การผลิต การสะสม การขนส่ง

1. น ้าเสีย 
2. ไอระเหย/ไอกรด/ก๊าซพิษ/ก๊าซ
ร่ัวไหล/ควนัท่อไอเสียรถยนต์ 
3. อุบติัเหตุจากการท างาน 
4. อคัคีภยั/ก๊าซระเบิด 
5. เสียงดงั เช่น จากเคร่ืองอดั เป่า
ลม เคร่ืองจกัร 
6. สารเคมี เช่น สารละลายอินทรีย ์
สารท่ีใชล้อกสี/วานิช 
7. กล่ินแอมโมเนีย กล่ินจากการ
หลอมพลาสติก 
8. การปนเป้ือนของโลหะหนกัสู่
แหล่งน ้า 
9. ความร้อนจากกระบวนการผลิต  
10. ฝุ่ น เช่น ฝุ่ นจากสารเคมี ฝุ่ น
แซลแล็ค ฝุ่ นสารก าจดัศตัรูพืช 

1. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย 
2. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนั       
ส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
3. มีมาตรการป้องกนัผูป้ฏิบติังาน
ใหมี้ความปลอดภยั 
4. ควบคุมก๊าซพิษ/ไอระเหย 
5. ควบคุมฝุ่ น 
6. ควบคุมเสียงดงั 
7. จดัใหมี้การระบายอากาศ 
8. ควบคุมการก าจดัขยะ/          
กากอุตสาหกรรม 
9. ก าหนดเขตสถานท่ีตั้งตอ้ง
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
10. มีมาตรการป้องกนัอุบติัภยั/
อุบติัเหตุ/อคัคีภยั 
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ประเภทกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัการทีจ่ะควบคุมปัญหา 

ดอกไมเ้พลิงหรือสารเคมีอนัเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
   12.15 การผลิตแชลแล็คหรือสาร 
เคลือบเงา 
   12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนส่งสารก าจดัศตัรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
13. กจิการอืน่ๆ 
   13.1 การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพท่ี์มี
ลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 
   13.2 การผลิต การซ่อมเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   13.3 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวตัถุท่ี
คลา้ยคลึง 
   13.4 การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการ
ถ่ายเอกสาร 
   13.5 การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด 
ใชแ้ลว้หรือเหลือใช้ 
   13.6 การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 
   13.7 การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุ
ภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 
   13.8 การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
   13.9 การก่อสร้าง 
   13.10 กิจการท่าเทียบเรือประมง   
สะพานปลา หรือแพปลา 

1. เสียงดงัจากเคร่ืองจกัร 
2. อนัตรายจากสารเคมี เช่น 
สารละลายอินทรีย ์สีท่ีใชพ้ิมพ ์
3. ไอควนัจากการเช่ือมโลหะ/    
ไอกรด 
4. อุบติัเหตุจากไฟช็อต               
ส่ิงแหลมคม 
5. ความร้อน 
6. เขม่าควนั 
7. แสงจา้ 
8. กล่ิน 
9. น ้าเสีย 
10. โรคผวิหนงั 
11. อคัคีภยั 
12. อนัตรายอนัเน่ืองจากการเก็บ
การขนถ่ายสารเคมีอนัตราย การ
กองวสัดุ สารเคมีหก/ร่ัว/ฟุ้ง
กระจาย 

1. ควบคุมเสียงดงั 
2. จดัใหมี้การระบายอากาศ
เฉพาะท่ี/ทัว่ไป 
3. ควบคุมเขม่าควนั 
4. ควบคุมฝุ่ น 
5. มีมาตรการป้องกนัผูป้ฏิบติังาน
ใหมี้ความปลอดภยั 
6. มีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ/
อุบติัภยั/อคัคีภยั 
7. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
8. ควบคุมการบ าบดัน ้าเสีย รวมถึง
บ่อดกัไขมนั 
9. ควบคุมความร้อน 

 

 

 



 

~ 21 ~ 
 

อตัราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน 

เร่ือง การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
 

1 
กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 
การเล้ียง มา้ โค กระบือ 
ก. การเล้ียง มา้ โค กระบือ เกิน  20 ตวั แต่ไม่เกิน 40 ตวั 
ข. การเล้ียง มา้ โค กระบือ เกิน 40 ตวั ข้ึนไป 

 
 

100 
150 

 

2 การเล้ียงสุกร 
ก. การเล้ียงสุกร จ านวน 20 ตวั แต่ไม่เกิน 40 ตวั 
ข. การเล้ียงสุกร จ านวน 40 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 
ค. การเล้ียงสุกร จ านวน 100 ตวั แต่ไม่เกิน 1,000 ตวั 
ง. การเล้ียงสุกร จ านวน 1,000 ตวั แต่ไม่เกิน 5,000 ตวั 
จ. การเล้ียงสุกร จ านวน 5,000 ตวั แต่ไม่เกิน 10,000 ตวั 
ฉ. การเล้ียงสุกร จ านวน 10,000 ตวั ข้ึนไป 

 
120 
300 

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

 

3 การเล้ียงแพะ แกะ 
ก. การเล้ียงแพะ แกะ เกินกวา่ 20 ตวั แต่ไม่เกิน 40 ตวั 
ข. การเล้ียงแพะ แกะ เกินกวา่ 40 ตวั ข้ึนไป  

 
100 
500 

 

4 การเล้ียงไก่ เป็ด ห่าน 
ก. การเล้ียงไก่ เป็ด ห่าน เกินกวา่ 50 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 
ข. การเล้ียงไก่ เป็ด ห่าน เกินกวา่ 100 ตวั แต่ไม่เกิน 500 ตวั 
ค. การเล้ียงไก่ เป็ด ห่าน เกินกวา่ 500 ตวั ข้ึนไป 

 
50 

100 
250 

 

5 การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านม 
ก. การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านมตั้งแต่ 20 ตวั แต่ไม่เกิน 40 ตวั  
ข. การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านมเกินกวา่ 40 ตวัข้ึนไป 

 
200 
300 

 

6 การเล้ียงสัตวน์ ้า 100  
7 การเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลาน 500  
8 การเล้ียงแมลง 300  
9 การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านอง

เดียวกนั เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม  

1,000  
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
 

10 
กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 
การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการ
ฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 
 

500 
100 

 

11 การฆ่าสุกร โค กระบือ แพะ แกะ ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 

500 
200 

 

12 การฟอกหนงัสัตว ์ขนสัตว ์การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 
ก. การฟอกหนงัสัตว ์ขนสัตว ์
ข. การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตว ์

 
500 

2,000 

 

13 การสะสมเขาสัตว ์กระดูกสัตวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 1,000  
14 การเค่ียวหนงัสัตว ์เอน็สัตว ์ไขสัตว์ 200  
15 การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ในสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
500  

16 การประดิษฐเ์คร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากเปลือกหอยกระดูกสัตว ์เขาสัตว ์
หนงัสัตว ์ขนสัตว ์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 

1,000 
300 

 

17 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหาร
สัตว ์

500-1,000  

18 การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 500  
 

19 
กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม 
การผลิตเนย เนยเทียม 

 
500 

 

20 การผลิตกะปิ น ้าพริกแกง น ้าพริกเผา น ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว ซีอ้ิว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

200-1,000  

21 การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคใน 200  
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
ครัวเรือน 

22 การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตวเ์คม็ การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

400  

23 การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก หรือวธีิอ่ืนใดใน การผลิตอาหารจากสัตว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500  

24 การเค่ียวน ้ามนัหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเวน้ในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

300  

25 การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เส้น เก้ียมอ๋ี  
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

26 การผลิตแบะแซ 300  
27 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

28 การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

29 การแกะ การลา้งสัตวน์ ้า ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

500  

30 การผลิตน ้าอดัลม น ้าหวาน น ้าโซดา น ้าถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 
 

2,000 
500 

 

31 การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล 
ก. การท าน ้าตาลชนิดต่างๆ 
ข.การท าน ้าตาลทราย 

 
200 

2,000 

 

32 การผลิต ผลิตภณัฑจ์ากน ้านมววั 1,000  
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
33 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ น ้าส้มสายชู 2,000  
34 การคัว่กาแฟ 500  
35 การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร 

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ข้ึนไป 
ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 

 
800 
500 

 

36 การผลิตผงชูรส 2,000  
37 การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค 2,000  
38 การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
500  

39 การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  500  
40 การผลิตไอศกรีม ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
200 

 

41 การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

42 การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่แขง็อาหาร 2,000  
43 การผลิตน ้าแขง็ ยกเวน้การผลิตเพื่อใชใ้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อการ

บริโภคในครัวเรือน 
1,000  

44 การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป  1,000  
 
 

45 

กจิการทีเ่กีย่วกบัยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอางผลติภัณฑ์ช าระล้าง 
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร  
ก.โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน  2  แรงมา้ 
ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนั 2 แรงมา้  แต่ไม่เกิน 5 แรงมา้ 
ค. โยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนั 5 แรงมา้ ข้ึนไป 

 
 
 

500 
800 

1,000 

 

46 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางต่างๆ  
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 

2,000 
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
500 

47 การผลิตส าลี ผลิตภณัฑจ์ากส าลี 1,000  
48 การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป  1,000  
49 การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑช์ าระลา้งต่างๆ 500  

 
50 

กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร 
การอดั การสกดัเอาน ้ามนัจากพืช 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 

1,000 
200 

 

51 การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 500  
52 การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัดว้ย

เคร่ืองจกัร 
500  

53 การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
ก. ไม่เกิน 15 แรงมา้ 
ข. เกิน 15 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 40 แรงมา้ 
ค. เกิน 40 แรงมา้ ข้ึนไป 

 
300 
500 

1,000 

 

54 การผลิตยาสูบ 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

55 การขดั การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร  1,000  
56 การผลิต การสะสมปุ๋ย 

ก. การผลิตปุ๋ย 
ข. กระสะสมปุ๋ย 

 
500 
200 

 

57 การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000  
58 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 1,000  

 
59 

กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะหรือแร่ 
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ  

 
1,000 

 

60 การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในในขอ้ (59) 2,000  
61 การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีดการอดัโลหะ ดว้ย

เคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้กิจการในขอ้ (59) 
1,000  
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
62 การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียมนิเกิล หรือโลหะอ่ืน

ใด ยกเวน้กิจการในขอ้ (59) 
500  

63 การขดั การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวธีิอ่ืนใดยกเวน้กิจการในขอ้ 
(59) 

1,000  

64 การน าเหมือนแร่ การสะสม การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่  1,000  
65 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต์ 500-3,000  
66 การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยานยนตเ์คร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล  
500  

67 การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกลซ่ึงมีไวบ้ริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

300  

68 การลา้ง การอดัฉีดยานยนต์ 500  
69 การผลิต การซ่อม การอดัแบตเตอร่ี 500-2,000  
70 การปะ การเช่ือมยาง 200-800  
71 การอดัผา้เบรค ผา้คลชั 500  

 
72 

กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้ 
การผลิตไมขี้ดไฟ 

 
1,000 

 

73 การเลือ่ย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิว้หรือการตัดไม้
ด้วยเคร่ืองจักร 
ก. โดยใช้เคร่ืองจักร ไม่เกนิ 25 แรงม้า 
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร เกนิ 25 แรงม้า ขึน้ไป 

 
 

500 
1,000 

 

74 การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นส่ิงของด้วยเคร่ืองจักร หรือการพ่นการทาสารเคลอืบ
เงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลติภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  

1,000  

75 การอบไม ้ 1,000  
76 การผลิตธูป ดว้ยเคร่ืองจกัร 500  
77 การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ  

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 2 แรงมา้ 
ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 2 แรงมา้แต่ไม่เกิน 5 แรงมา้ 
ค. โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนั 5 แรงมา้ ข้ึนไป 

 
500 
800 

1,000 
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
78 การผลิตการกระดาษต่างๆ 

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

79 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
ก. ไม่เกิน 20 กระสอบ 
ข. เกินกวา่ 20 กระสอบ ถึง 40 กระสอบ 
ค. จ านวนเกิน 40 หอ้งข้ึนไป 

 
100 
200 
300 

 

80 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 4,000  
81 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร 500  
82 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั  

ก. จ านวนหอ้งพกัไม่เกิน 20 หอ้ง 
ข. จ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 20-50 หอ้ง 
ค. จ านวนเกิน 50 หอ้งข้ึนไป 

 
1,000 
1,500 
2,000 

 

83 การประกอบการกิจการหอพกั บา้นเช่า อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกนั 

1,000  

84 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000  
85 การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้ร าร าวง รองแง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือการ

แสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
1,000  

86 การประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 1,000  
87 การจดัใหมี้การเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆ ใน

ท านองเดียวกนั 
2,000  

88 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

200  

89 การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมน ้าหนกั โดยวธีิการควบคุมทางโภชนาการ 
ใหอ้าหารท่ีมีวตัถุประสงค ์การบริหารร่างกาย หรือโดยวธีิอ่ืนใด เวน้แต่การ
ใหบ้ริการในขอ้ 74 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

500  

90 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม ร้านเกม ร้านวดิีทศัน์  หรือกิจการท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

300  

91 การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยก์ารสาธารณสุข วทิยาศาสตร์ 1,000  
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

92 การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 2,000  
 

93 
กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ 
การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
ตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป 
ก. การทอดว้ยก่ีกระตุกตั้งแต่ 5 ก่ี แต่ไม่เกิน 10 ก่ี 
ข. การทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ี 
ค. การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอดว้ยเคร่ืองจกัรไม่เกิน 20 แรงมา้  
ง. การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอดว้ยเคร่ืองจกัรเกิน 20 แรงมา้  

 
 
 

200 
300 

1,000 
3,000 

 

94 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 500  
95 การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000  
96 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร  

ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
2,000 
500 

 

97 การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 เคร่ืองข้ึนไป 
ก. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 20 ขั้นไป 
ข. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 11-20 เคร่ือง  
ค. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 6-10 เคร่ือง  

 
500 
300 
200 

 

98 การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทออ่ืนๆ 1,000  
99 การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  

ก. เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตั้งแต่ 3 แรงมา้ข้ึนไป 
ข. เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั 3 แรงมา้ลงมา 

 
1,000 
500 

 

100 การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ 
ก. การยอ้ม การกดัสีผา้ (รับจา้งเคล่ือนท่ี) 
ข. การยอ้ม การกดัสีผา้ (ประเภทโรงงาน) 

 
300 

1,000 

 

 
101 

กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนตห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑดิ์นเผา  
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
 

500 
100 
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
102 การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 3,000  
103 การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  1,000  
104 การสะสม การผสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง (บ่อ ทราย) 

ก. ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตนั) 
ข. เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตนั) 

 
500 

1,000 

 

105 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
1,000 
500 

 

106 การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่างๆ  1,000  
107 การผลิตชอลก์ ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  1,000  
108 การผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผา้

เบรก ผา้คลชั กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้าเป็นตน้ 
1,000  

109 การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 1,000  
110 การผลิตกระดาษทราย 1,000  
111 การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 1,000  
112 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งเกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวัท า

ละลาย 
2,000  

113 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
ก. การผลิตก๊าซ 
ข. การบรรจุก๊าซ 
ค. การสะสมก๊าซไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
ง. การสะสมก๊าซเกิน 100 ตารางเมตร 
จ. การขนส่ง 

 
2,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 

 

114 การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน ้ามนัปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมต่างๆ 
ก. การผลิต 
ข. การกลัน่ 
ค. จ านวนท่ีสะสมเกินกวา่ 5,000 ลิตรข้ึนไป 
ง. จ านวนท่ีสะสมเกินกวา่ 1,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 5,000 ลิตร 

 
 

2,000 
2,000 
1,000 
500 
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
จ. จ านวนท่ีสะสมต ่ากวา่ 1,000 ลิตร 
ฉ. การขนส่ง 

200 
1,000 

115 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ 1,000  
116 การพน่สี ยกเวน้กิจการในขอ้ (65) 500  
117 การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติกเซลลูลอยด ์ เบเกอร์

ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน 2 แรงมา้ 
ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน 2 แรงมา้ข้ึนไป 

 
 

500 
2,000 

 

118 การโม่ การบดชนั 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
200 
400 

 

119 การผลิตสี หรือน ้ามนัผสมสี 2,000  
120 การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

ก. การลา้งฟิลม์ภาพยนตร์ 
ข. ลา้งฟิลม์รูปถ่ายสี 
ค. ลา้งฟิลม์รูปขาวด า 

 
2,000 
500 
300 

 

121 การเคลือบ การชุบ วตัถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ี
คลา้ยคลึง 

2,000  

122 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 2,000  
123 การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 2,000  
124 การผลิตน ้าแขง็แหง้ 1,000  
125 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไมเ้พลิง หรือสารเคมี อนัเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
200  

126 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 500  
127 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจดัศตัรูพืชหรือพาหะน าโรค  

ก. การสะสม 
ข. การผลิต การบรรจุ โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 
ค. การผลิต การบรรจุ โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ง. การขนส่ง 

 
 

500 
500 

1,000 
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ล าดับ ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
1,000 

128 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 500  
 

129 
กจิการอืน่ๆ 
การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 
ก. ส่ิงพิมพท่ี์มีเคร่ืองจกัรรวมกนัแลว้ไม่เกิน 2 แรงมา้ 
ข.ส่ิงพิมพท่ี์มีเคร่ืองจกัรรวมกนัแลว้เกิน 2 แรงมา้แต่ไม่เกิน 5 แรงมา้ 
ค. ส่ิงพิมพท่ี์มีเคร่ืองจกัรรวมกนัแลว้เกิน 5 แรงมา้ข้ึนไป 

 
 

500 
800 

1,000 

 

130 การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1,000  

131 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัร 
ข. โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

 
500 
100 

 

132 การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการถ่ายเอกสาร 1,000  
133 การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใชแ้ลว้หรือเหลือใช้ 200  
134 การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 1,000  
135 การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้  500  
136 การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 500  
137 การก่อสร้าง (ผูป้ระกอบกิจการก่อสร้าง) 300-1,000  
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ค าขอเลขท่ี.............................. 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
.................................................................. 

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

  ขอครั้งแรก      ขอต่ออายุใบอนุญาต   
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี  เชื้อชาติ............สัญชาติ................ 
บังคับ..........................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่...........ต าบล...........................อ าเภอ................... 
จังหวัด......................................................โทรศัพท.์................................................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................................ต่อ  (เจ้า
พนักงานท้องถิ่น) ...........................................พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานส าคัญต่างๆ  มาด้วยแล้ว  
คือ 

  มี    ไม่มี 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  มี    ไม่มี 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของผู้ประกอบกิจการ 
  มี    ไม่มี 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอ  หรือผู้รับมอบอ านาจ  
  มี    ไม่มี 4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 หรือใบแทน  
  มี    ไม่มี 5. ส าเนาเอกสารแบบ  อภ.2 
  มี    ไม่มี ๖. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

    (ลงชื่อ) .......................................................ผู้ขออนุญาต  
       (..........................................................) 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
.............................................................    ..........................................................  
.............................................................     .......................................................... 
ลงชื่อ........................................................           ลงชื่อ............................................................... 
 (นางส ารวย  ทองโป้ย)           นายสมศักดิ์  น้ าเพ็ชร  
       นกัพัฒนาชุมชนช านาญการ           ผูอ้ านวยการกองชา่งรักษาราชการแทน  
              ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 
             ออกใบอนญุาตให้ตามเทศบญัญัติ  

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

            ลงชื่อ......................................................... 
            (นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  
        เจา้พนกังานท้องถ่ิน 
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งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหนองลาน 

 


