
 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลทุงคอกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงคอกและนายอําเภอสองพ่ีนอง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงคอกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคบั  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคอกเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “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  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงคอกท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

  “กิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา   กิจการที่มีการควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ 

  “กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน”  หมายความวา  กิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนโดยผลผลิตที่ไดเปนผลผลิตเดียวกัน 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิตหรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 



 หนา   ๑๘๙ 
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  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสราง

สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  การใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร 

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ  

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลทุงคอก 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครือ่งใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 
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   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนือ้สัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมัน  กุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 



 หนา   ๑๙๑ 
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   (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  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การลด  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  การสกัดเอาน้ํามันพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

   (๖.๒)  การหลอม  หลอ  ถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นยกเวนกิจการที่

ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจ  เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาว 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๗.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๖)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  กรอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนกระดาษไม 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรมหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ   



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ   

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  สะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

   (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือหรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 



 หนา   ๑๙๗ 
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียนสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ใหรวมถึงสถานที่ประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงานใหเปนไปตามประกาศ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงคอกเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  มีบันไดหนีไฟ 

หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออก

ฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

  (๔)  ตองมีหองน้าํและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

  (๕)  สถานประกอบกิจการตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  

เรียบรอยไมซึมไมรั่ว  ระบายน้ําไดสะดวก  มีบอกําจัดไขมัน  มีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน   
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ไอเสีย  ความกระเทือนฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง 

และตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๗)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขัง  และมีบริเวณปลอยสัตวท่ีกวางขวางเพียงพอและตองจัด

ใหไดสุขลักษณะ 

  (๘)  สถานที่เกี ่ยวกับตากหรือ ผึ่งสินคาตองมีที ่ สําหรับตากหรือ ผึ่งสินคา

ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๙)  ตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอตองรักษา

เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปน

อาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๐)  ตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวนและตอง

รักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  (๑๑)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๒)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูรับใบอนุญาต  หรืองดเวนปฏิบัติการ 

ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในขอ  ๙  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรืออาจจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสม

แกในการคาแตละประเภทซึ่งไดควบคุมนั้นก็ได 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม
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กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ําของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคม ี

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ  วธิีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพในลักษณะที่เปนการคา 

ขอ ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลทุงคอกกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๑๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนจึงใหออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทุงคอกกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา 

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว
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และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถามีการประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภท 

ในสถานท่ีและเวลาเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงคอกเทานั้น  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไว 

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีได

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “แทน”  กํากับไวดวย  

และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใหแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและใบคูฉบับ 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดยินคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมอีก

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตหรือไมประสงคจะประกอบกิจการนั้น

ตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงคอกกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ถาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ

ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๐ ผู ใดฝาฝนขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕   

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  วรรค  ๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๑  วรรค  ๒  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๗   

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๕ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกผูดําเนินกิจการที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

อยูกอนหรือมีขึ้นใหมนับตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมากอนวันที่

ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูรับใบอนุญาต  หรืองดเวนปฏิบัติการ 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๙  ก็ได 

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอื่นใดท่ีไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุรพล  ตนักสิกิจ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงคอก 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 

เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

 (๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

        ก. จํานวนตั้งแต ๒๐ ตัวข้ึนไป แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

        ข. จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไปแตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 

        ค. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป 

(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํา 

        ก. จํานวนตั้งแต ๑๐ ตัวข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

        ข. จํานวนตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไป แตไมเกิน ๕๐ ตัว 

        ค. จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัวข้ึนไป 

(๑.๓) การประกอบกิจกรรมการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรอืธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ

กิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม

หรือไมก็ตาม 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 (๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังไมแปรรูป 

(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 



-๒- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

 (๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด 

(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปน 

อาหารสัตว 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

๕๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

 (๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 

(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู 

ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

๔๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

๒๐๐ 



-๓- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

         ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๗) การผลิตแบะแซ 

(๓.๘) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๓.๙) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ 

ขนมเปยะ 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

          ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๓.๑๐) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๑๑) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิด 

ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

๕๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

 

 

๒๐๐ 

 



-๔- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

           ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๓.๑๒) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 

          ก. การทําน้ําตาลจากตนมะพราว 

          ข. การทําน้ําตาลจากสิ่งอ่ืน 

(๓.๑๓) การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

(๓.๑๔) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

(๓.๑๕) การค่ัวกาแฟ 

(๓.๑๖) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

          ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๓.๑๗) การผลิตผงชูรส 

(๓.๑๘) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

          ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

          ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๑๙) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

          ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

          ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓.๒๐) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผง 

(๓.๒๑) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

          ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๓.๒๒) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

          ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 



-๕- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

 (๓.๒๔) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

          ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

          ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๒๑ - ๑๐๐ แรงมา 

          ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๑๐๑ แรงมาข้ึนไป 

(๓.๒๕) การเก็บ การถนอมอาหาร 

          ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา 

          ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันตั้งแต ๑๑ แรงมาข้ึนไป 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑชําระลาง 

 

 (๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

        ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ข .โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(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 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

 (๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช 

(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 

(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง 

เดียวกันดวยเครื่องจักร 

(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

        ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๕.๕) การผลิตยาสูบ 

        ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 



-๖- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

            โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวย 

เครื่องจักร 

        ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา 

        ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา 

(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ 

เครื่องใชตาง ๆ 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

        ข. โดยใชเครื่องจักร 

(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการ 

ท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 

(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน (๖.๑) 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 

หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 

(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน 

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๖.๑) 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๗- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก การลางแร ๕,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

        ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ 

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

        ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมี 

ไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาว 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

        ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 

(๗.๕) การผลิต ซอม และอัดแบตเตอรี่ 

(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง 

(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

(๘.๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง 

การทําค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



-๘- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

         ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน 

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

        ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๔) กรอบไม 

(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนกระดาษไม 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

๑,๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวน 

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

        ก. จํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง 

        ข. จํานวนหองตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง 

        ค. จํานวนหองตั้งแต ๕๑ หอง 

(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

        ก. จํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 



-๙- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

         ข. จํานวนหองตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง 

        ค. จํานวนหองตั้งแต ๕๑ หอง 

(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 

เดียวกัน ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) 

(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือ 

การเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

        ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยู 

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวธิีการควบคุม 

ทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือ 

โดยวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือใน 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 

(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 (๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือ 

การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 

(๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 



-๑๐- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

 (๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

          ก. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง 

          ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๒๐ เครื่อง 

          ค. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒๑ เครื่องข้ึนไป 

(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทอตาง ๆ 

(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 

(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 

(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 

หินปูน 

(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือ 

สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง 

ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  

 (๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําลาย 

๔,๐๐๐ 

 

 



-๑๑- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

 (๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 

          ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

          ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

          ก. ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

          ข. ตั้งแต ๕๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร 

          ค. ตั้งแต ๒,๐๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 

          ง. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ลิตรข้ึนไป 

(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 

(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๗.๑) 

(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 

              ๑) สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

              ๒) สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

          ข. โดยใชเครื่องจักร 

              ๑) สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

              ๒) สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๒.๗) การโม การบดชัน 

(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 

(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 

(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารดับเพลิง 

(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง  

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



-๑๒- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ (บาท) 

 (๑๒.๑๔) การผลิต สะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน 

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

(๑๒.๑๕) การผลิต สะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน 

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

(๑๒.๑๖) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ สะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ 

พาหะนําโรค 

(๑๒.๑๘) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

(๑๓.๒) การผลิต การซอมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

          ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

          ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๕๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

          ค. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

          ก. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

          ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

          ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

          ข. พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร 

          ค. พ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 



-๑๓- 

 

ลําดับท่ี รายการขออนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียม/ป 

ฉบับละ(บาท) 

   (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

  (๑๓.๙) การกอสราง 

(๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือหรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

                                                                                      เขียนที่ ................................................................... 

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

               ขาพเจา …………........................................อายุ….................…ป สัญชาต ิ…..............…อยูบานเลขที่ ………………….…...…… 

หมูที่ …………………........ ตรอก/ซอย...................................................……………ถนน…………………………………………............................... 

แขวง/ตําบล ………...........................……………………….…………เขต/อําเภอ………........................................................….......................... 

เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……….............……..............….…. จังหวัด …………......................................………....... 

หมายเลขโทรศัพท ……………………................................................ 

                        ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

                              ( )  สถานที่จาํหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท…………….....................................……… 

                                   โดยมีพื้นทีป่ระกอบการ ………………… ตารงเมตร 

                              ( )  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……………………….............................................. 

                                     ………...........…มีคนงาน ..............……คน ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวม......………แรงมา 

                                    จํานวนเคร่ืองจักร…………….เคร่ือง พื้นที่ทีป่ระกอบการ…………………..ตารางเมตร 

                                    จํานวนลิตร………………….ลิตรจํานวนหอง………………หอง จํานวน ……………..ตัว 

                                ( ) กิจการตลาดที่มีการจําหนาย …….................……(เปนประจํา/เปนคร้ังคราว/ตามวนันัด) 

                                ( ) กิจการจําหนายสินคาในที/่ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ….........................……… 

                                     ณ บริเวณ …………...............................…โดยวิธีการ ……...........................…………….… 

                                 ( ) กิจการรับทํา การเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาํเปนธุรกิจ ประเภท 

                       เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที ่……………………………...................................... 

                       เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมรีะบบกําจัดอยูที.่…………………................................. 

                       เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที…่.………………………............................................ 

                       เก็บขนและกําจัดมลูฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ………………………................................ 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) …………………………………………......... พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนีคื้อ 

                              ๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………………...……… (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

                             ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

                             ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ คือ 

                                   ๓.๑ .…………………………………………………............................................................ 

                                   ๓.๒ ………...................…………………………................................................................ 

๔)…………………………………...................................................................................................................................................................... 

๕)…………………………………………………………........................................................................................................................................... 

 

 

 



(ดานหลงัคําขอรับใบอนุญาต) 

-๒- 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

                                               ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

                                                                                       (……..………………………) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                          ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………………………........………………. 

............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                          ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ….....…………………………………………………………………….……..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..... 

                                                                            (ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                                                     (..………………………………..) 

                                                                         ตําแหนง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

                            ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

                            ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                                                      (ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

                                                                                  ( ……………………………….. ) 

                                                                        ตําแหนง ………………………….. วันที่…../………/…….. 

 



แบบ กอ. ๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมที่ ………….เลขที่ ………./………… 

                 อนุญาตให ……………………………..………….สัญชาติ……………………................อยูบานเลขที…่…………………..……… 

หมูที่ ………............……ตรอก/ซอย …………………………..…………………….. ถนน…….........…………………….……............................ 

ตําบล/แขวง …………………….....… อําเภอ/เขต …………......………จังหวัด …....…………... โทรศัพท……......………….... 

                  ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท……………………………………………………………………...... 

…………………… โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………........................................................…..….. ตั้งอยูบานเลขที ่

…………..หมูที่ …………...…. ตรอก/ซอย ……………………………….....………….….. ถนน …………………………………..……….........…… 

ตําบล/แขวง ………………..……... อําเภอ/เขต ……...…………..………..จังหวัด ……............……….. โทรศัพท ..………….….......…… 

โทรสาร ………………….....……… มีพื้นที่ประกอบการ ….............…… ตารางเมตร ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวม…................แรงมา 

จํานวนคนงาน…....................คน จํานวนเคร่ืองจักร…….........….เคร่ือง พื้นที่ที่ประกอบการ………..……………..……..ตารางเมตร 

จํานวนลิตร…………………………….ลิตร จํานวนหอง……………………………หอง จํานวน …………………..ตัว  

ทั้งนี ้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต….....................บาท (…………………..………… ) ใบเสร็จรับเงิน เลมที…่…….. เลขที…่…….... 

ลงวันที.่..........…..เดือน…………….......………… พ.ศ………….............. 

                  ขอ ๒ ผูไดรับอนญุาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไวในขอบัญญัตนิี ้

                  ขอ ๓ ผูไดรับอนญุาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี ้

                            ๓.๑ …………………………………………………………………………………………….. 

                            ๓.๒ …………………………………………………………………………………………….. 

                            ๓.๓ .……………………………………………………………………………………………. 

                                  .…………………………………………………………………………………….……… 

                                  ……………..………………………………………………………………………….…… 

                           ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที.่..……. เดือน.………………….พ.ศ………................. 

                                                      ออกให ณ วันที…่….... เดือน ………........…………..พ.ศ………............... 

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

                                                                                                  ( ………………………..…………………. ) 

                                                                                   ตําแหนง ………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

 

 

     

 

 

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วในที่เปดเผย ณ สถานที่ทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



แบบ กอ. ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

เขียนท่ี ……………………………………............ 
                                                                                    วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ…….……….......... 
                          ขาพเจา ……………………………………..………....…..อายุ…………………..…...…….. ป สัญชาติ …………………… 
อยูบานเลขท่ี …………..…. หมูท่ี ………..….. ตรอก/ซอย …………………………….ถนน……………….................................................. 
แขวง/ตําบล …………..……. เขต/อําเภอ ………..............…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …….........................................…........... 
จังหวัด ………...................................………..หมายเลขโทรศัพท ……………………............................................................. 
                           ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท…………………………..…………..........………………… 
……………………………………………………………………………..ตามใบอนุญาตเลมท่ี ….......................... เลขท่ี.……….……/……….….... 
ออกใหเม่ือวันท่ี................... เดือน............…………พ.ศ............ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………........ 
                           พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
                            ๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                           ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
                           ๓) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
                                 ๓.๑ .…………………………………………………………………………………… 
                                 ๓.๒ ……………………………………………………………………………………. 
                           ๔) ..…………………………………………………………………………………………….. 

                          ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                                                                  (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                                                                           ( ……………………………. ) 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………......... 
…………………………………………………................... 
(ลงชื่อ) ……………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
( ……………………………….. ) 
ตําแหนง …………………… วันท่ี…../………/…….. 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(ลงชื่อ) ……………………....... 
( ……………………………….. ) 
ตําแหนง ………………………........... 
วันท่ี…../………/…….. 
 

 

 



แบบ กอ. ๔ 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

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

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

                   ขาพเจาชื่อ....................................................อายุ...................... ป สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี............... 

หมูท่ี........................ ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................แขวง/ตําบล.............................................. 

เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด ...........................................โทรศัพท........................................................ 

                   ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

                                          ดวย.................................................................................................................................... 

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

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

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

                            จึงมีความประสงค................................................................................................................................. 

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

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

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

                             ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ.๕ 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                                                                                                  เขียนที่ ……………………………….............................. 

                                                                                    วันที ่……………. เดือน………………….………..พ.ศ…………........... 

                        ขาพเจา …………………………………………....……....…..อายุ……………….……...…….. ป สัญชาต ิ……………….………….... 

อยูบานเลขที ่…………..….…. หมูที่ ………………...….. ตรอก/ซอย …………….………….…………….ถนน……………………………..….................. 

แขวง/ตําบล ………...........……. เขต/อําเภอ ………..................……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………..………….….........………. 

จังหวัด …………………………...หมายเลขโทรศัพท ……………………............................................................. 

                         ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท…………………….……….…….... 

……………………………………………………….................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………...................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนญุาต 

ของขาพเจา สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ 

                      พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

                      ๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

                     ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

                     ๓) เอกสารการแจงความตอสถานีตาํรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

                     ๔) ใบอนุญาตเดิม ในกรณีชํารุดในสาระสาํคัญ 

                     ๕) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………….. 

                     ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

                                                                               ( ……………………………. ) 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาต 

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………......... 

…………………………………………………................... 

(ลงชื่อ) …………………………..……. เจาพนักงานสาธารณสุข 

( ………………………..………………………….. ) 

ตําแหนง …………………… วันที…่../………/…….. 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ) ………………………………….……………....... 

    ( ………………………………………………………….. ) 

ตําแหนง ……………………………….……………........... 

วันที…่../………/…….. 

 



แบบ กอ. ๖ 

ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมที่ ………….เลขที่ ………./………… 

                       อนุญาตให ………………………………….……………………….สัญชาต…ิ…………….............อยูบานเลขที…่……………..……… 

หมูที่ ………..........……ตรอก/ซอย ……....………………………..………..………….. ถนน ……………………………………………….........….......…….... 

ตําบล/แขวง …………… อําเภอ/เขต …………......………จังหวัด …....…………... โทรศัพท……......…………. 

                        ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ ประเภท …………………………………………………..……………………… 

……………………………..… โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………………………………………………………..…..….. ตั้งอยูบานเลขที่ 

……….....หมูที่ ……………………........…. ตรอก/ซอย …………………………..….......………….….. ถนน …………………………….………………........ 

ตําบล/แขวง …………………..…… อําเภอ/เขต ……...……………………………..จังหวัด ………………......……….. โทรศัพท ..………….…….......… 

โทรสาร ……………………….…… มีพื้นที่ประกอบการ ….......................…… ตารางเมตร ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังรวม….…………........แรงมา 

จํานวนคนงาน…...................คน จํานวนเคร่ืองจักร…………………….…….เคร่ือง พื้นที่ทีป่ระกอบการ.......................…………..ตารางเมตร 

จํานวนลิตร……………………..………………….……….ลิตร จํานวนหอง…………………………….…….………หอง จํานวนตวั …………….………..ตัว 
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