
 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออและนายอําเภอหนองเสือ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย   

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “การประกอบกจิการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ   

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ 

การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแล  และสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร  

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ   

หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม 

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแขง็  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวตัถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบอเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิตการบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุคลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย 

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกจิการเกีย่วกับวตัถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  จะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําเสีย  ไปใหพนจากที่นั่นโดยสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร 

ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ํ าตองไม ให เปน ท่ี เดือดรอนแก ผู ใชน้ํ าในทางน้ํ าสาธารณะ 

หรือแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสีย  หรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง 
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ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียงความสะเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงผูประกอบกิจการนั้น

ตองปฏิบัติใหเปนตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕)  ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ   โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร 

  (๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

  (๙)  สถานที่เล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิน่ 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาที่ไมกอ 

เหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑)  ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด   

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคมุและปองกันมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   
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ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือที่อยูอาศัย 

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสียความสะเทือน   

ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๒๐  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว  ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกจิการนั้น ๆ   ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต  วัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยู 

ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัยไมให 

เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ  

  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

  (๗)  กรณีท่ีผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

เขาตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 
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  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบึงชําออเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๒  ดวย 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก 

ที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตอัตรา 

ตามทายขอบังคับนี ้ ใบอนุญาตฉบบัหนึ่งใหใชไดสําหรบัการคาประเภทเดยีว  และสําหรับสถานที่แหงเดยีว  

ถาประกอบการคาซึ่งไดควบคุมหลายประเภทในสถานที่แหงเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภท 

ที่มีอัตราสูงเต็มราคาแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บครึ่งราคา 
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ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบึงชําออ 

ขอ ๒๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  

ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๘  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อักษร  นอยสวาง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบึงชาํออ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียมต่อปี
  ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์

๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สตัว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  (เพ่ือการค้า) 
  ๑.๑.๑  การเลีย้งสัตว์บก  (คดิตามจํานวนตัว)
  (๑)  จํานวนเกิน ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๑๕๐
  (๒)  จํานวนเกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๒๕๐
  (๓)  จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว ๓๕๐
  ๑.๑.๒  การเลีย้งสัตว์ปีก  (คดิตามจํานวนตัว)
  (๑)  จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๒๕๐
  (๒)  จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๕๐๐
  (๓)  จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐
  ๑.๑.๓  การเลีย้งสัตว์นํ้า หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า (คิดตามจํานวนตัว)
  (๑)  เลี้ยงสัตว์นํ้า จํานวนเกิน ๕ ไร่ ๒๐๐
        (๒)  สัตว์ครึ่งบกคร่ึงนํ้า เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒๐๐
  ๑.๑.๔  การเลีย้งสัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง  (คิดตามจํานวนตัว)
  (๑)  จํานวนไมเ่กิน ๕๐ ตัว ๑๐๐
        (๒)  จํานวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๕๐๐
  (๓)  จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๑,๐๐๐
  (๔)  จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐
  (๕)  จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๓,๐๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  (คิดตามจํานวนตัว)
 ๑.๒.๑  จํานวนไม่เกิน ๕ ตัว ๒๕๐
 ๑.๒.๒  จํานวนเกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว ๕๐๐
 ๑.๒.๓  จํานวนเกิน ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว ๑,๐๐๐
 ๑.๒.๔  จํานวนเกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๐๐๐
 ๑.๒.๕  จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว ๓,๐๐๐

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ีจะมีการเรียกเก็บดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒,๐๐๐

  



-๒- 

ลําดับที ่ ประเภทของกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

  ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาด  

และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
 ๒.๑.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๒.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๒,๐๐๐

๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ทียั่งไม่ได้ฟอก
  ๒.๒.๑  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๕๐๐
  ๒.๒.๒  การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก ๕๐๐

๒.๓ การสะสมเขาสตัว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐
๒.๕ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลอืกปู  เปลือกกุ้งยกเว้นในสถานที่จําหน่าย

อาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด
๕๐๐ 

๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  
หนังสัตว์ ขนสตัว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์

  ๒.๖.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๒.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๒.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึน้ไป ๒,๐๐๐

๒.๗ การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุการสะสมหรือการกระทํา 
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

๗๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๕๐๐
 ๓. กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๑,๐๐๐
๓.๒ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู  ไตปลา เต้าเจี้ยว  

ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒.๑  การผลิตกะปินํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา ๕๐๐
 ๓.๒.๒  นํ้าปลา นํ้าเคยนํ้าบูดู  ไตปลา  เต้าเจีย้ว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่ายกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน 

 ๓.๓.๑  การผลิต  การหมักไม่เกิน  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒๐๐
 ๓.๓.๒  การผลิต  การหมักเกิน  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐
 ๓.๓.๓  การสะสมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรมั ๖๐๐
  



-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียมต่อปี
๓.๔ การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็มการเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๔๐๐

๓.๕ การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตากหรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐

๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก หมูต้ัง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  ๓.๖.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๗ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี
  ๓.๗.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๗.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๕๐๐
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด
  ๓.๙.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๙.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๙.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ ขนมเป๊ียะ
 ๓.๑๐.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๓.๑๐.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๓.๑๐.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ ๒,๐๐๐

๓.๑๑ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐

๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถัว่เหลืองเครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุ
กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 ๓.๑๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๓.๑๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๓.๑๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐
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๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
  ๓.๑๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๑๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๑๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
  ๓.๑๔.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๑๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๑๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๑๕ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร ์นํ้าส้มสายชู
  ๓.๑๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
  ๓.๑๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๑๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ 
  ๓.๑๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
  ๓.๑๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
  ๓.๑๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
  ๓.๑๗.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๓๐๐
  ๓.๑๗.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕ แรงม้า ๗๐๐

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 
 ๓.๑๘.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๓.๑๘.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค 

 ๓.๑๙.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
 ๓.๑๙.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๓.๑๙.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม ้ หรอืพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 
 

 ๓.๒๐.๑  กําลงัผลิต ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัมต่อวัน ๒๐๐
 ๓.๒๐.๒  กําลงัผลิต เกิน ๒๐๐ กิโลกรมัต่อวัน ๕๐๐
 ๓.๒๐.๓  กําลงัผลิตเกิน ๕๐๐ กิโลกรมัต่อวัน ๑,๐๐๐
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๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ
  ๓.๒๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
  ๓.๒๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
  ๓.๒๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
  ๓.๒๒.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
  ๓.๒๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๕๐๐
  ๓.๒๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐

๓.๒๓ การผลิตบะหมีม่ักกะโรนี  หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลงึกัน
  ๓.๒๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
  ๓.๒๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
  ๓.๒๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร
  ๓.๒๔.๑  ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน  ๒ เครื่อง ๒,๐๐๐
  ๓.๒๔.๒  ใช้เครื่องทําความเย็นเกิน  ๒ เครื่อง ๔,๐๐๐
  ๓.๒๔.๓ใช้เครือ่งทําความเย็นเกิน  ๕ เครื่อง ๖,๐๐๐

๓.๒๕ การผลิตนํ้าแขง็  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

 ๓.๒๕.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า ๒๐๐
 ๓.๒๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐
 ๓.๒๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ ๕๐๐

๓.๒๖  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐
 ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง 
 

๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
 ๔.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๔๐๐
 ๔.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๘๐๐
 ๔.๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๖๐๐
๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ   

 ๔.๒.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๔.๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๔.๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐
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๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๕๐๐
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป ๘๐๐
๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ

 ๔.๕.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๒๐๐
 ๔.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๔.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๕. กิจการที่เก่ียวกับเกษตร 

๕.๑ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
 ๕.๑.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๒๐๐
 ๕.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๕.๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐
๕.๓ การผลิตแป้งมนัสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๑,๕๐๐
๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร ๑,๕๐๐
๕.๕ การผลิตยาสูบ 

 ๕.๕.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๕.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๕.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๕.๖ การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๑,๕๐๐
๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

 ๕.๗.๑  การผลิต ๑,๐๐๐
 ๕.๗.๒  การสะสม ๕๐๐

๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๕๐
๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐

 ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรอืแร่
๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

 ๖.๑.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐
 ๖.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๖.๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๖.๑.๔  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา้ ๑,๕๐๐

๖.๒ การหลอม  การหล่อ  การถลงุ  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖.๑ 

๑,๐๐๐ 
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๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

 ๖.๓.๑  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐
 ๖.๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๖.๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ 
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

๑,๐๐๐ 

๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ ๕๐๐
๖.๖ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่

 ๖.๖.๑  การสะสมแร ่ ๕๐๐
 ๖.๖.๒  การทาํเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการลา้งแร่ ๑,๐๐๐
 ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 ๗.๑.๑  การต่อ  การประกอบยานยนต์ ๕,๐๐๐
 ๗.๑.๒  การเคาะ  การปะผุ  พ่นสี
         (๑)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐
         (๒)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐
         (๓)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐
 ๗.๑.๓  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๒,๐๐๐

๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล

๑,๐๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ัน  มกีารซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  
หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

 

 ๗.๓.๑  พ้ืนที่ประกอบไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐
 ๗.๓.๒  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐
 ๗.๓.๓  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐
 ๗.๓.๔  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๖๐๐
 ๗.๓.๕  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐

๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ ๓๐๐
๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี

 ๗.๕.๑  การผลิต ๑,๐๐๐
 ๗.๕.๒  การซอ่ม  การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐
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๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง 
 ๗.๖.๑  การปะ  การเช่ือมยาง  จักรยาน  จักรยานยนต์ ๒๐๐
 ๗.๖.๒  การปะ  การเช่ือมยาง  รถยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ๕๐๐

๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้ 

๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐
๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 ๘.๒.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๘.๒.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๘.๒.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๘.๓ การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบ
เงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

 

 ๘.๓.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐
 ๘.๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๘.๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐
๘.๔ การอบไม้ ๖๐๐
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
๘.๖ การประดิษฐ์สิง่ของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ

 ๘.๖.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐
 ๘.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๘.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๑,๐๐๐
๘.๘ การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

 ๘.๘.๑  การเผาถ่าน ๕๐๐
 ๘.๘.๒  การสะสมถ่าน 
         (๑)  ขายปลีก ๒๐๐
         (๒)  ขายส่ง ๕๐๐

 ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
๑,๕๐๐ 
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๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 ๙.๒.๑  กิจการอาบอบนวด 
         (๑)  มีจํานวนห้องไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๕๐๐
         (๒)  มีจํานวนห้องเกิน ๑๐ ห้อง ๑,๐๐๐
         (๓)  มีจํานวนห้องเกิน  ๑๐ ห้อง  แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๒,๐๐๐
         (๔)  มีจํานวนห้องไม่เกิน ๕๐ ห้องขึ้นไป ๔,๐๐๐
 ๙.๒.๒  กิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย
         (๑)  มีจํานวนเตียงนวดไม่เกิน ๑๐ เตียง ๕๐๐
         (๒)  มีจํานวนเตียงนวด ๑๑ - ๒๐ เตียง ๑,๐๐๐
         (๓)  มีจํานวนเตียงนวด ๒๑ - ๔๐ เตียง ๒,๐๐๐
         (๔)  มีจํานวนเตียงนวด ๔๑ - ๕๐ เตียง ๔,๐๐๐
         (๕)  มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๕๐ เตียง ๕,๐๐๐
 ๙.๒.๓  กิจการนวดอ่ืน ๆ เช่น การนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ๕๐๐

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
 ๙.๔.๑  มีจํานวนห้องพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ๒,๐๐๐
 ๙.๔.๒  มีจํานวนห้องหักเกิน ๑๐๐ ห้อง ๔,๐๐๐

๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

 ๙.๕.๑  มีจํานวนห้องไม่เกิน ๑๐ ห้อง ๒๐๐
 ๙.๕.๒  มีจํานวนห้องเกิน ๑๐ ห้อง   แต่ไมเ่กิน ๒๐ ห้อง ๕๐๐
 ๙.๕.๓  มีจํานวนห้องเกิน ๒๐ ห้อง   แต่ไมเ่กิน ๕๐ ห้อง ๑,๕๐๐
 ๙.๕.๔  มีจํานวนห้องเกิน ๕๐ ห้อง   แต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ห้อง ๓,๐๐๐
 ๙.๕.๕  มีจํานวนห้องเกิน ๑๐๐ ห้อง ๖,๐๐๐

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐
๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน
 

 ๙.๗.๑  พ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๕๐๐
 ๙.๗.๒  พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐
 ๙.๗.๓  พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แต่ไมเ่กิน ๑๕๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐
 ๙.๗.๔  พ้ืนที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร    ๓,๐๐๐
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๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐
๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสยีงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 
๕๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 ๙.๑๐.๑  พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๑๐๐
 ๙.๑๐.๒  พ้ืนที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐
 ๙.๑๐.๓  พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐
 ๙.๑๐.๔  พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐

๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรอืวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่ 
การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๕๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม ๕๐๐
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๕๐๐
๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
๕๐๐ 

๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐
 ๑๐. กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ 
๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  

 ๑๐.๑.๑  ต้ังแต่ ๓ ก่ีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ก่ี ๓๐๐
 ๑๐.๑.๒  เกิน ๕ ก่ีขึ้นไป ๖๐๐

๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐
๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร

 ๑๐.๔.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๐.๔.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕๐  แรงม้า ๒,๐๐๐
 ๑๐.๔.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ๓,๐๐๐
๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร 

 ๑๐.๕.๑  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๓ เครื่อง  แต่ไม่เกิน ๕ เครื่อง ๓๐๐
 ๑๐.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่อง  แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง ๕๐๐
 ๑๐.๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๐ เครื่อง  แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง ๑,๐๐๐
 ๑๐.๕.๔  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕๐ เครื่องขึ้นไป ๒,๐๐๐
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๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ
 ๑๐.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๐.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๐.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
 ๑๐.๗.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๐.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๐.๗.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐

๑๐.๘ การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐
  ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
 ๑๑.๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
 ๑๑.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

๑๑.๒ การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐
๑๑.๓ การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง

 ๑๑.๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
 ๑๑.๓.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง
 ๑๑.๔.๑  การสะสมซีเมนต์  หิน  ทราย หรือวัสดุที่คล้ายคลึง
           (๑)  จาํนวนที่สะสมไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐
           (๒)  จาํนวนที่สะสมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐
           (๓)  จาํนวนที่สะสมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐
 ๑๑.๔.๒  การผสมซีเมนต์  หนิ  ทราย  หรอืวัสดุที่คล้ายคลึง ๔,๐๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
 ๑๑.๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๑๑.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
๑๑.๖ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืการเผาหินปูน

 ๑๑.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
 ๑๑.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐
๑๑.๗ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทีม่ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  

ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ทอ่นํ้า  เป็นต้น
 ๑๑.๗.๑  การผลิตผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐
 ๑๑.๗.๒  การผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อนํ้า  เป็นต้น ๒,๐๐๐
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๑๑.๘ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
 ๑๑.๘.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๑๑.๘.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๑.๙ การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐
๑๑.๑๐ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐

 ๑๒. กิจการทีเ่ก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ 

สารตัวทําละลาย
๑,๐๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ
 ๑๒.๒.๑  การผลิต ๒,๐๐๐
 ๑๒.๒.๒  การสะสม  การขนส่ง 
           (๑)  ก๊าชบรรจุถังไม่เกิน ๑๐ ถัง ๕๐๐
           (๒)  ก๊าชบรรจุถังเกิน ๑๐ ถังขึ้นไป ๑,๐๐๐
 ๑๒.๒.๓  ป๊ัมก๊าช  (เติมรถยนต์) ๓,๐๐๐

๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
 ๑๒.๓.๑  การผลิต  การกลั่น ๓,๐๐๐
 ๑๒.๓.๒  การสะสม  การขนส่ง 
           (๑)  จาํนวนที่สะสมหรือขนส่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ๒๐๐
           (๒)  จาํนวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๓๐๐
           (๓)  จาํนวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน ๑,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลติร ๗๐๐
           (๔)  จาํนวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐

๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก
 ๑๒.๔.๑  การผลิต   ๒,๐๐๐
 ๑๒.๔.๒  การสะสม  การขนส่ง ๑,๐๐๐

๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑
 ๑๒.๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๑๒.๕.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐
๑๒.๖ การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

 ๑๒.๖.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
 ๑๒.๖.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๔๐๐
 ๑๒.๖.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
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๑๒.๗ การโม่  การบดชัน 

 ๑๒.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐
 ๑๒.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐

๑๒.๘ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี
 ๑๒.๘.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
 ๑๒.๘.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๒.๘.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ ๑,๐๐๐

๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์
 ๑๒.๙.๑  การผลิต ๑,๐๐๐
 ๑๒.๙.๒  การล้างฟิล์มรูปถ่าย ๕๐๐
 ๑๒.๙.๓  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ ๘๐๐

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ 

 ๑๒.๑๐.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
 ๑๒.๑๐.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๒.๑๐.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง
 ๑๒.๑๑.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
 ๑๒.๑๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๒.๑๑.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐

๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ๑,๐๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง ๑,๐๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๒,๐๐๐

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
 ๑๒.๑๕.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๑๒.๑๕.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๒.๑๕.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 ๑๒.๑๖.๑  การผลิต ๓,๐๐๐
 ๑๒.๑๖.๒  การบรรจุ ๒,๐๐๐
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 ๑๒.๑๖.๓  การสะสมเพ่ือขายปลีก ๓๐๐
 ๑๒.๑๖.๔  การสะสมเพ่ือขายส่ง ๕๐๐
 ๑๒.๑๖.๕  การขนส่ง ๑,๐๐๐

๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๑,๐๐๐
 ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 

๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
 ๑๓.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๓.๑.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐

๑๓.๒ การผลิต การซอ่มเครื่องอิเลก็ทรอนิกส ์ เครือ่งไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๑๓.๒.๑  การผลิต   ๓,๐๐๐
 ๑๓.๒.๒  การซ่อม ๘๐๐

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
 ๑๓.๓.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐
 ๑๓.๓.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๓.๓.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร

 ๑๓.๔.๑  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  ๑,๐๐๐
 ๑๓.๔.๒  การถ่ายเอกสาร ๓๐๐

๑๓.๕ การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ ๕๐๐
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐
๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

 ๑๓.๗.๑  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐
 ๑๓.๗.๒  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 ๑๓.๘.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐
 ๑๓.๘.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๓.๘.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ ๒,๐๐๐

๑๓.๙ การก่อสร้าง 
 ๑๓.๙.๑  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๑๓.๙.๒  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๐๐๐
 ๑๓.๙.๓  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐ แรงม้า ๓,๐๐๐



แบบ  กอ. ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 
เลขที่รับ………./……………  

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

  ข้าพเจ้า………………………………………..………………………..…..  อายุ…………ปี  สัญชาติ…..……….  
อยู่บ้านเลขที่…….………….หมู่ที่…….…..ตรอก/ซอย……….………………………… ถนน….……………….…………….………  
ตําบล/แขวง…………….………………....………..อําเภอ/เขต…..………………………..……...จังหวัด………….…………….…..  
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร............................................  

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................... 
..............................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ โดยใช้ช่ือสถานที่
ประกอบการว่า…………………….…………………………..…....………ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี……...........……. หมู่ที่.……......     
ซอย.....................ถนน ............................................... ตําบลบึงชําอ้อ  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์…………………………………โทรสาร............................................  

  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
๖. ............................................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตาม  
ข้อบัญญัติหรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อกําหนดไว้ทุกประการ 

 
           (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
          (…………………………………………..)  
 

 
(มีต่อด้านหลัง)  



(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต)  
 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 
เลขที่....................... ได้รับเรื่อง เมื่อวันที่...................เดือน...................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบ 
         ไมค่รบ  คอื 
 ๑)....................................................... 
 ๒)....................................................... 
 ๓)....................................................... 
 
 
                 (ลงช่ือ)............................................... 
               (...............................................) 
          ตําแหน่ง ......................................................... 
 
 
 

 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
  (     ) ไม่เห็นสมควรอนุญาต เพราะ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
  (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

               (...............................................) 
         ตําแหน่ง ......................................................... 

                          วันที่............./............................./............... 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 

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

................................................................................................................................................................................. 
  (     ) ไม่เห็นสมควรอนุญาต เพราะ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

             (ลงช่ือ).................................................. 
              (..................................................) 

                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
                                                   วันที่............./............................./............... 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

                                                (ลงช่ือ).................................................. 
                  (..................................................) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
                                    วันที่............./............................./............... 

 



 
 

แบบ กอ. ๒ 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่.................. เลขที่................... ปี..................... 

  อนุญาตให้................................................................. อายุ................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่...............หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์.......................................... 
 
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท........................................................ 
................................................................... ค่าธรรมเนียม..................บาท (..........................................) 
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............เลขที่.............. ลงวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ....................       
โดยใช้ช่ือกิจการว่า............................................................................................…….......……………… 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่............................หมู่ที่................ตําบล....................................อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร.................................................................. 
 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (๒) ...................................................................................................................... 
 
   ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
              ออกวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ................. 
 
 
 ลงช่ือ..............................................              ลงช่ือ................................................. 
       (.............................................)                     (.............................................) 
            ผูร้ับเงิน                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
           ๒) ต้องต่ออายุใบอนญุาตก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ  มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
                 ของจํานวนค่าธรรมเนียม 
 

(มีต่อด้านหลัง) 



 
(ด้านหลัง) 

 
 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียคา่ธรรมเนยีม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๓ 
คําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

เลขที่รับ.............../............... 

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

 
  ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ.............ปี สัญชาติ............... 
อยู่บ้านเลขที่……………..……หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท์................................................... 
 
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ ประเภท..................... 
.............................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ  
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................................................
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...................หมู่ที่................ตําบล............................................อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.......................................... 

  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐาน ๆ มาด้วยแล้ว  คอื 
  ๑. ใบอนุญาตเดิมหรือสําเนา 
  ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
      ต่อสุขภาพเดิม (ถ้ามี) 
  ๓. .............................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตาม 
ข้อบัญญัติหรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อกําหนดไว้ทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
             (................................................) 

 
 

 (มีต่อด้านหลัง) 



 (ด้านหลังคําขอต่ออายุใบอนุญาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 
เลขที่....................... ได้รับเรื่อง เมื่อวันที่...................เดือน...................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบ 
         ไมค่รบ  คอื 
 ๑)....................................................... 
 ๒)....................................................... 
 ๓)....................................................... 
 
                    (ลงช่ือ)............................................... 
                (...............................................) 
            ตําแหน่ง ......................................................... 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

(     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
  (     ) ไม่เห็นสมควรอนุญาต เพราะ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

             (ลงช่ือ).................................................. 
              (..................................................) 

                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
                                                   วันที่............./............................./............... 

 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

                                                (ลงช่ือ).................................................. 
                  (..................................................) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ 
                                      วันที่............./............................./............... 

 



แบบ กอ. ๔ 
 

เลขรับที่................./..................                                                              เลขที่......................... 
 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

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

  ข้าพเจ้า....................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์............................................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า.......................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่......................หมู่ที่...............ตําบล..........................................อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร...................................................... 
 
  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
        (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขออนุญาต 
                 (....................................................) 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

