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  1.ผู้ประกอบการรายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตาม
เวลา    ท่ีก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ    เว้นแต่จะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

 

   2.ผู้ประกอบการรายใด    ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน
ข้อบังคับนี้จะต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษ    แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535     (ฉบับท่ี 
๓) มาตรา ๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังเพิกถอนใบ  อนุญาตประกอบกิจการ 

 
 
    
 
 

 
 

  
 

 

 

 
   

 

 
  

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 
๒๕๔๘   ก าหนดให้ ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ    อาทิ     กิ จการ ท่ี เกี่ ย วกับการเล้ียง สัตว์    
กิจการเกี่ยวกับอาหาร,เครื่องด่ืม,น้ าด่ืม    กิจการเกี่ยวกับ
รับ   จ้างแต่งผม      กิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ , อุปกรณ์
การแพทย์เครื่องส าอาง ,ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  กิจการ
เกี่ยวกับการเกษตร    กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่       
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล  กิจการ
เกี่ยวกับไม้   กิจการเกี่ยวกับ หิน  ดิน ทราย ซีเมนต์  หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง   กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ,ถ่านหิน ,
สารเคมี      และกิจการอื่นๆ   ผู้ประกอบกิจการต้องยื่น
แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   ต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

 

 
 

1. ผู้ประกอบการรับแบบค าขอรับใบอนุญาต   หรือแบบ
ค า  ขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ ณ. ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เลขท่ี ๓๓๖ ม. ๕ 
ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-742687 

1. ยื่ น ค ำ ร้ อ ง  ณ  ส ำ นั ก ง ำ น ป ลั ด              
อบต.รอบเวียง 

   ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่  รับแบบค ำขอ     
รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรฯ  ก่อน   หรือ       ขณะ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร โรงเรือน            หรือก่อน
ประกอบกิจกำรงวดแรก 
  ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยเก่ำ   รับแบบขอต่อ
อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร ก่อนวันหมดอำย ุ  หรือ
ล่วงหน้ำก่อน ๓๐ วันท ำกำร 

2.  เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับการแต่งต้ังฯ      
ด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการท่ีขอรับ
ใบอนุญาตฯ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
 ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ   หรือ 
 ไม่อนุญาต  ผู้ประกอบการด าเนินการ

แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามหลัก
สาธารณสุข 
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รายการกิจการที่ต้องขออนุญาต 
1. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเพาะพันธุ ์เลีย้ง และการ

อนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

       2.  กิจการเลีย้งสัตวเ์พื่อใหป้ระชาชนเข้าชม 

  3.  กิจการการฆ่า หรือช าแระสัตว์ ยกเวน้ในสถานที

จ าหนา่ยอาหาร เร่ขายหรือขายในตลาด 

  4.  กิจการการหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว ์ การสะสมหนัง

สัตว ์

  5.  กิจการการสะสมเขาสัตว ์กระดุก ขนสัตวท่ี์ยังมิได้

แปรรูป 

  6. กิจการการเค่ียวหนังสัตว ์ เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

  7. กิจการการประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จาก

เปลือกหอย  กระดูกสัตวเ์ขาสัตว์  หนังสัตว์   ขนสัตว์

หรือส่วนอ่ืน ๆ   ของสัตว์   

 8. กิจการการผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  

การบรรจุ  การสะสมหรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตวห์รือ

พืชหรือส่วนใดของสัตวห์รือพืชเป็นอาหาร 

 9. กิจการการสะสมหรือการล้างครั่ง 

10. กิจการการการผลิต  การสะสม หรือแบ่งบรรจุ 

อาหารหมัก ดอง  จากสัตว์ ได้แก่ปลาร้า  ปลาเจ่า  11.

กุ้งเจ่า  ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ 

น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์

อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  

12. กิจการการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ   อาหารหมัก 

ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 

13.กิจการการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืช

หรือสัตวโ์ดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋นเค่ียว กวน ฉาบ 

ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง หรือวธิอ่ืีนใด 

14. กิจการการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิน้ 

15. กิจการการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน 

ก๋วยเตีย๋ว เต้าฮวย เต้าหู ้วุน้เส้นเกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตวเ์ทียม 

หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

16. กิจการการผลิตบะหมี่ มักกะโรนี  สปาเกตตี้ พาสต้า 

หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

17. กิจการการผลิต ขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ ขนม

แป๊ะ ขนมอบอ่ืนๆ      

18. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์

จากน้ านมสัตว์ 

19. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนย

ผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภณัฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์

เนยผสม 

20. การผลิตไอศกรีม 

21. การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ                                    

22. การผลิต  สะสม การแบ่งบรรจุ ใบชาแหง้ ชาผง หรือ

เครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

23. การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ 

สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

24. การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่าย

อัตโนมัติ 

25. การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 

26. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ า

โซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้เครื่องดื่มชนิดตา่งๆ บรรจุ

กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

27. การผลิต สะสม  หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง 

ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

28. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุง

แต่งอาหาร 

29. การผลิต สะสม  หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 

30. การผลิต สะสม  หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ 

31. การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน์้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของ

กิจการหอ้งเย็น   

32. การประกอบกิจการหอ้งเย็นแช่แข็งอาหาร                                   

33. การเก็บถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร       

34.การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา                                             

35.การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องส าอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 

36. การผลิต บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี                                    

37. การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อม

ส าเร็จรูป 

38.การผลิต ผงซักฟอก   สบู่ น้ ายาท าความสะอาด 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ 

39. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

40. การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ                                          

41. การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู 

แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียว 

42. การสีข้าว การนวดข้าวดว้ยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุ

ข้าวดว้ยวธิใีดๆก็ตาม 

43. การผลิตยาสูบ 

44. การขัด  กระเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

45. การผลิต  การสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุท่ี

น าไปผลิตปุ๋ย 

46. การผลิตเส้นใยจากพืช    

47. การตาก  การสะสม  หรือ  การขนถ่ายผลิตผลของมัน

ส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด                                                                            

48. การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์

หรือเครื่องใช้ตา่งๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
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49.การถลุง การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด 

50. การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาร รีด หรืออัดโลหะ

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 

51. การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม 

นิกเกล หรือโลหะอ่ืนใด 

52. การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือการล้างแร่                     

53. การต่อ   ประกอบ   เคาะ   ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสาร

กันสนิมยานยนต์     

54. การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล                                  

55. การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร 

เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ี

เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล    

56. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล   ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหนา่ย  และในการ

ประกอบธุรกิจนัน้  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

57. การล้าง  ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 

58. การผลิต  สะสม จ าหนา่ย ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

59. การจ าหนา่ย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์

ถ่วงล้อ 

60. การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผ้าครัตช์                          

61. การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรือ

อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลเก่า   

62. การผลิตไม้ขีดไฟ                                                                  

63.การเลื่อย  ซอย  ขัด ไส เจาะ  ขุดร่อง  ท าค้ิว  หรือตัด

ไม้ดว้ยเครื่องจักร   

64.การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จ

สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

65. การอบไม้  

66. การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ ธูป                                                      

67. การประดิษฐ์   สิ่งของเครื่องใช้   เครื่องเขียน หรือ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 

68. การผลิตกระดาษชนิดตา่งๆ       

69. การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน 

70.  กิจการ สปาเพื่อสุขภาพ  เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล   

71. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด         

     72. การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ข้อ70 หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  

    73.การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบ

สมุนไพร เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 

   74.การประกอบกิจการโรงแรม   สถานท่ีพักที่มิใช่โรงแรมท่ี

จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคล

อ่ืนใด โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

  75.การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  

หอ้งแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

  76.การประกอบกิจการโรงมหรสพ  

  77.การจัดใหม้ีการแสดงมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร า

วง  ร้องเพลง คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ   ในท านอง

เดียวกัน 

 78.การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ใน

ท านองเดียวกันเว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 

70หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 

 79.การจัดให้มีการเล่นสเก็ต   หรือโรลเลอร์เบลด หรือการ

เล่นอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 

80.การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ี

อยู่ในบังคับกฎหมายวา่ด้วยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

81.การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 

82.การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมน้ าหนัก 

83.การประกอบกิจการสวนสนุก โบวล์ิ่ง หรือตู้เกมส์ 

84.การประกอบกิจการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์                               

85.การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ            

86.การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ

สาธารณสุข วทิยาศาสตร์   หรือสิ่งแวดล้อม                                                                   

87.การประกอบกิจการการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วน

ใดของร่างกาย 

88.การประกอบกิจการใหบ้ริการเลีย้งและดูแลเด็กท่ีบ้าน                

89.การประกอบกิจการใหบ้ริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน                      

90.การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลีย้ง

รับฝากสัตว์ชั่วคราว 

91.การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือ

ทอผ้าด้วยกี่กระตุก   

92.การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 

93.การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร                            

94.การทอเสื่อ   กระสอบ   พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ   ด้วย

เครื่องจักร    

95.การเย็บผ้า ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร                       

96.การพิมพ์ผ้า  สิ่งทออ่ืน ๆ                                                       

97.การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

98.การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 

99.การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดนิเผาทุกชนิด 

100.การระเบิด   การโม่  การป่น การย่อย หนิด้วยเครื่องจักร                 

101.การผลิตเครื่องใช้ดว้ยซีเมนต์   หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                         
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102. การสะสม   การผสมซี เมนต์    หิน    ทราย   วัสดุ

ก่อสร้าง รวมท้ังขุด ตัก ดูด โม่ บด ย่อย ด้วยเครื่องจักร 

ยกเวน้กิจการกิจการท่ีได้รับอนุญาตใน 100 

103.การเจียรไนเพชร  พลอย หิน  กระจก หรือวัตถุ ท่ี

คล้ายคลึง 

104.การเลื่อย  การตัด  หรือ  การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ 

เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ 

105.การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  

หรือการเผาหนิปูน 

106.การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

หรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าครัชท์  กระเบ้ืองหลังคา  

กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 

107.การผลิต ตัด บดกระจก   หรือผลิตภัณ ฑ์แก้ว การ

ประดิษฐ์กระจกทุกชนิด    

108.การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว Fiber glass 

เช่น หลังคารถยนต์ 
109.การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แก้ว หิน หรือ

วัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 103 

110.การเจียรไนเพชร  พลอย หิน  กระจก หรือวัตถุ ท่ี

คล้ายคลึง 

111.การเลื่อย  การตัด  หรือ  การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ 

เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ 

112.การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  

หรือการเผาหนิปูน      

113.การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

หรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าครัชท์  กระเบ้ืองหลังคา  

กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น              

114.การผลิต ตัด บดกระจก   หรือผลิตภัณ ฑ์แก้ว  การ

ประดิษฐ์กระจกทุกชนิด    

115.การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว Fiber glass 

เช่น หลังคารถยนต์ 

116.การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก 

แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 

100 

117.การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สาร

ออกซิไดส์  หรือสารตัวท าลายทุกชนิด   

118.การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งก๊าซรวมท้ังถึง

ออกซิเจนเหลวหรือก๊าซในสถานะอ่ืนๆ 

119.การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโต

เลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

120.การผลิต   การสะสม   การขนส่งถ่านหนิ   ถ่านโค้ก                                

121.การพ่นส ี  ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 117 

122.การประดิษฐ์สิ่ งของเครื่อ งใช้ด้ วยยาง  ยางเทียม  

พลาสติก เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท ์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                                               

123.การโม่  สะสม หรือการบดชัน                                                    

124.การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี เช่น น้ ามันสน ทินเนอร์ เป็น

ต้น 

125.การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

126.การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบ

เกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                                                                              

127.การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ

ท่ีคล้ายคลึง    

129.การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง                                        

130.การผลิตน้ าแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไชด์ในภาวะท่ี

เป็นของแข็ง      

131.การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี 

อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง                                                                 

132.การผลิตเซลแล็ค    หรือสารเคลือบเงา     

133.การผลิต   การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัด

ศัตรูพืช  หรือพาหนะน าโรคทุกชนิด 

134.การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาวทุกชนิด 

135.การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร       

136.การผลิตการซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์เครื่องไฟฟ้า

อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

137.การผลิตเทียน   เทียนไข   หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

138.การพิมพ์แบบ   พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  

139.การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีช ารุด   ใช้แล้วหรือเหลอืใช้ 

140.การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน า

กลับมาใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

141.การพิมพ์ เขียน พ่นส ีหรืออ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ    

142.การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือ

แพปลา 

143.การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใช้เครื่องจักร     

144.การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์

พาหะน าโรค    

145. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

146.การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                 
ยื่นค ำร้อง  
 

ออกตรวจ นัดรับ  
 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 

 

 รับใบอนุญำต 

เอกสารที่ใช้ยื่นขออนุญาต 

1.ค าร้อง 

2.บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

ผู้ประกอบการ 

3.ทะเบียนบ้านสถานประกอบการ 

4. เอกสารสถานประกอบการ 

5.ภาพถ่ายสถานประกอบการ

ปัจจุบัน 

6.เอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 


