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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวและนายอําเภอสอง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวเรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวนับแตวันถัดจากวันที่ได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใช ในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
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“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานทองถิ่น

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต  

องคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

  ๔.๑  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   ๔.๑.๑  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   ๔.๑.๒  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   ๔.๑.๓  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอัน 

มีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๔.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   ๔.๒.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 
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   ๔.๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   ๔.๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   ๔.๒.๔  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   ๔.๒.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   ๔.๒.๖  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   ๔.๒.๗  การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   ๔.๒.๘  การสะสมหรือลางครั่ง 

  ๔.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   ๔.๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   ๔.๓.๒  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๔  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   ๔.๓.๖  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๗  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   ๔.๓.๘ การผลิตแบะแซ 

   ๔.๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
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   ๔.๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   ๔.๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   ๔.๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

   ๔.๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   ๔.๓.๑๖ การคั่วกาแฟ 

   ๔.๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   ๔.๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 

   ๔.๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   ๔.๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

   ๔.๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   ๔.๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   ๔.๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   ๔.๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๔.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางผลิตภัณฑ  

ชําระลาง 

   ๔.๔.๑ การผลิต  การโม  การลด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   ๔.๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

   ๔.๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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   ๔.๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   ๔.๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  ๔.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   ๔.๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   ๔.๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   ๔.๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   ๔.๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   ๔.๕.๕ การผลิตยาสูบ 

   ๔.๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การลดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   ๔.๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 

   ๔.๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   ๔.๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๔.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   ๔.๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ    

     ๔.๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการ 

ใน  ๔.๖  (๑)   

   ๔.๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๔.๖  (๑) 

   ๔.๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๔.๖  (๑) 

   ๔.๖.๕ การขัดการลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการ 

ใน  ๔.๖.๑ 

   ๔.๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร   

  ๔.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
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   ๔.๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม  

ยานยนต 

   ๔.๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   ๔.๗.๓  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   ๔.๗.๔ การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

   ๔.๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   ๔.๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง 

   ๔.๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

  ๔.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   ๔.๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 

   ๔.๘.๒ การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   ๔.๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   ๔.๘.๔ การอบไม 

   ๔.๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   ๔.๘.๖ การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   ๔.๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   ๔.๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๔.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   ๔.๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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   ๔.๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๔.๙.๑  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๔.๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  ๔.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๔.๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   ๔.๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   ๔.๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   ๔.๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๔.๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   ๔.๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   ๔.๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   ๔.๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  บริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ 

ใน  ๔.๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   ๔.๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   ๔.๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   ๔.๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   ๔.๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

  ๔.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   ๔.๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 
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   ๔.๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   ๔.๑๐.๓ การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑๐.๔ การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   ๔.๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

   ๔.๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๔.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   ๔.๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๔.๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   ๔.๑๑.๖ การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   ๔.๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   ๔.๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตซ  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   ๔.๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   ๔.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 

   ๔.๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๔.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   ๔.๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ

หรือสารตัวทําละลาย 

   ๔.๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   ๔.๑๒.๓ การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํ ามันปโตรเลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
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   ๔.๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   ๔.๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๔.๗.๑ 

   ๔.๑๒.๖ การประดิษฐ ส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๒.๗ การโม  การบดชัน 

   ๔.๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   ๔.๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   ๔.๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   ๔.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 

   ๔.๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ๔.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   ๔.๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช   

หรือพาหะนําโรค 

   ๔.๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๔.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   ๔.๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา 

   ๔.๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   ๔.๑๓.๔ การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   ๔.๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

   ๔.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 
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   ๔.๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   ๔.๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   ๔.๑๓.๙ การกอสราง 

   ๔.๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๔  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ  

และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล   

   ๕.๑.๑ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนา  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  ใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ   

   ๕.๑.๒ อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

   ๕.๑.๓ บันไดหนีไฟ  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๔ ปายบอกทางฉกุเฉิน  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๕ ไฟสองฉุกเฉิน  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

   ๕.๑.๖ ระบบระบายอากาศ  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๗ แสงสวาง  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   
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   ๕.๑.๘ หองน้ํา  หองสวม  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๙ การเก็บรวบรวมขยะ  เปนไปตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๕.๑.๑๐ มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย 

   ๕.๑.๑๑ มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคท่ีเปนพาหะของโรค 

   ๕.๑.๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับประกอบ

อาหาร  การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงาน  หรือผูมาใชบริการ  เปนไปตามขอกําหนด 

ดานสุขาภิบาลอาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการ  เปนไปตามขอกําหนด 

ดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานประกอบการคาอาหาร  ตามโครงการรณรงคปรับปรุงสถานที่ปรุง  

ประกอบจําหนายอาหาร   

   ๕.๑.๑๓ สถานประกอบการจัดวางส่ิงของปลอดภัย  รักษาความสะอาดเปนไป 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

   ๕.๑.๑๔ สถานประกอบการจัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  

เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

   ๕.๑.๑๕ สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๑๖ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง   

   ๕.๑.๑๗ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ   

   ๕.๑.๑๘ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

   ๕.๑.๑๙ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษส่ันสะเทือน   

   ๕.๑.๒๐ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย 

  ๕.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   ๕.๒.๑ สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจาก

สถานที่นั้นโดยสะดวก   

   ๕.๒.๒  ตองทํารางระบายนําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสีย

ดวยวัตถุถาวรท่ีมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   
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   ๕.๒.๓ การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา  ในทางน้ําสาธารณะ

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

   ๕.๒.๔ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืน 

ดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ําซมึรัว่หรือขงัอยูได  หรือเห็นวาควรมบีอพักน้าํเสียหรือทําการบาํบัดน้ําเสีย

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมันเครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  ฝุน  

ละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการนั้น

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

   ๕.๒.๕ ตองจัดสถานที่ไมใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค   

   ๕.๒.๖ ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

   ๕.๒.๗ ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.๒๕๓๕  และหรือตามกฎระทรวงฉบับท่ี  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

   ๕.๒.๘ สถานที่เ ล้ียงสัตวตองสรางใหได สุขลักษณะตามความเห็นชอบของ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

   ๕.๒.๙ สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงสินคา

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

   ๕.๒.๑๐ ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัย

ตอสุขภาพ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

  ๕.๓ มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

   ๕.๓.๑ ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวใน  ๕.๑  ใหอยูในภาวะอันดี

เสมอ  และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการใหสะอาดทุกวัน 

   ๕.๓.๒ ตองประกอบการภายในเขตสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตและตามกําหนด 

วันเวลาที่ไดรับอนุญาต   
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   ๕.๓.๓ ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาด 

อยูเสมอ  ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  

แมลงวัน  แมลงสาป  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ   

   ๕.๓.๔ การจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น   

   ๕.๓.๕ ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหปองกันอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

   ๕.๓.๖ ต องยินยอม  และใหความสะดวกแกเจ าพนักงานทองถิ่น  หรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธี 

การประกอบการนั้นได  ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการรวบรวมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานละผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการตามที่

ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว

โดยทั่วไปในขอ  ๕  ก็ได 

ขอ ๙ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปน

การคาตองจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๕  และใหย่ืนขอ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้   
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เมื่อไดรับคาํขอรบัใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเจาพนกังานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมด 

และแจงใหผู ขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

ขอ ๑๐ ผู ขอรับใบอนุญาตประกอบการคากิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๔   

ตองนําเอกสารดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมคําขอรับใบอนุญาตอยางละ  ๑  ชุด 

  ๑๐.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา   

ที่รับรองถูกตอง   

  ๑๐.๒ ทะเบียนบาน,  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

  ๑๐.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา

(กรณีท่ีกอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ)   

  ๑๐.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๑๐.๕ หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน

ของผูรับรอง   

  ๑๐.๖ เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เหน็วาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ

พิจารณาอนุญาต 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับคําขอตามขอ  ๙  และหลักฐานตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิน่ไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลา   

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคนึ่งหรือตามที่ไดขยายไวแลวนั้น   
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 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูประกอบกิจการตามขอ  ๔  หรือผูขอรับใบอนุญาต

ประกอบการคากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๕   

เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได   

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตท่ีออกตามขอบัญญตันิี้ใหมอีายุหนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชได

เพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให

ประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลา   

ในวรรคสามจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  สาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

การขอรับใบแทน  ใบอนุญาตใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐาน  ตอไปนี้   

  ๑๔.๑ สําเนาการลงบันทึกประจําวันของตํารวจ  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย   

  ๑๔.๒ ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ   

  ๑๔.๓ เอกสารตามขอ  ๑๐ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
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กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับ

ใบอนุญาต   

  ๑๖.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก   

  ๑๖.๒ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  ๑๖.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาต   

และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๑๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงนาว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๐ ผู ประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว  

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตฉบับหนึ่ งใช สํ าหรับการค าประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ี เดียว   

ถาประกอบการคาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา   

ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลภัสนันท  พัชรภานนทชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงนาว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว    
 ๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

 ๑.๑.๑  การเลี้ยงสุนัข มา โค กระบือ 
    (๑) ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว 
    (๒) มากกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป 
  ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
    (๑) ตั้งแต ๕ – ๒๐ ตัว 
    (๒) มากกวา ๒๐ ตัวข้ึนไป 
 ๑.๑.๓  การเลี้ยงหาน เปด 
    (๑) ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 
    (๒) มากกวา ๒๐๐ ตัวข้ึนไป 
  ๑.๑.๔  การเลี้ยงไก 
    (๑) ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว 
    (๒) มากกวา ๒๐๐ ตัวข้ึนไป 
  ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือจําหนาย 
 ๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ ตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไปเพ่ือจําหนาย 

 
 

๕๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 

๒๐๐ 
 

๕๐ 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 ๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
๑.๒.๑  ไมเกิน ๔ ตัว 
๑.๒.๒  ตั้งแต ๕ – ๑๐ ตัว 
๑.๒.๓  ตั้งแต ๑๑ – ๒๐ ตัว 
๑.๒.๔  ตั้งแต ๒๑ – ๔๐ ตัว 
๑.๒.๕  ตั้งแต ๔๑ ตัวข้ึนไป 

 
๓๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ
กิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ -  

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ    
 ๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย

ในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๒.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๒.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก ๒,๐๐๐ -  
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒,๐๐๐ -  
 ๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

 ๒.๔.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๒.๔.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

 



ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

 ๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 

 
๕๐๐ 

 
- 

 

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
 ๒.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร 
  (๑) มีเนื้อท่ีประกอบการตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
  (๒) มีเนื้อท่ีประกอบการต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

 

 ๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนอ่ืนสวนใดของสัตวหรือพืช 
เพ่ือเปนอาหาร 
 ๒.๗.๑  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๖๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๒.๗.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี ๔๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๗.๓ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร 
 ๒.๗.๔ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 

 ๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐ -  
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม    
 ๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๒,๐๐๐ -  
 ๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู  

ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๓๐๐ 

 
 
- 

 

 ๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๓.๑  การผลิต การหมัก 
 ๓.๓.๒ การสะสม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

 ๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขาย
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

๕๐๐ 

 
 
- 

 

 ๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 

 ๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  
เตาฮวย 
 ๓.๗.๑ เสนหม่ี 
 ๓.๗.๒ ขนมจีน 
 ๓.๗.๓ กวยเตี๋ยว 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

-๒- 
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 ๓.๗.๔ เตาฮวย เตาหู 
 ๓.๗.๕ วุนเสน 
 ๓.๗.๖ เก้ียมอ๋ี 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 
- 

 ๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ -  

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 
 ๓.๙.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๙.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง  จันอับ  
ขนมเปยะ ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๑๐.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๑๐.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๔,๐๐๐ -  

 ๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๔,๐๐๐ -  

 ๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๔,๐๐๐ -  

 ๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียรน้ําสมสายชู ๔,๐๐๐ -  

 ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑,๐๐๐ -  

 ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
 ๓.๑๗.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๓.๑๗.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๔,๐๐๐ -  

 ๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๒๐๐ -  

 ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐ -  

 ๓.๒๑ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒๒.๑  วันละไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม 
 ๓.๒๒.๒  วันละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม 
 ๓.๒๒.๓  วันละ ๕๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๕๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

 ๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๒,๐๐๐ -  
 ๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๓,๐๐๐ -  
 ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒๕.๑ โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน  ๒ แรงมา 
 ๓.๒๕.๒ โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน 

 
 

๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

-๓- 
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๒๐ แรงมา 
 ๓.๒๕.๓ โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน 
๑๐๐ แรงมา 
 ๓.๒๕.๔ โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป 

 
๔,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕ แรงมาข้ึนไป 
 ๓.๒๖.๑  ๕ - ๑๐ แรงมา 
 ๓.๒๖.๒  มากกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 

   

 ๔.๑  การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 ๔.๑.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๔.๑.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็นกระดาษเย็นเครื่องสําอาง
ตาง ๆ 

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ -  

 ๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ -  

 ๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ๒,๐๐๐ -  

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร    
 ๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๐๐๐ -  
 ๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๕๐๐ -  
 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกันดวย เครื่องจักร 
 

๒,๐๐๐ 
 
- 

 

 ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 
 ๕.๔.๑  เครื่องสีขาวขนาด ๒๕ แรงมาข้ึนไป 
 ๕.๔.๒  เครื่องสีขาวขนาดต่ํากวา ๒๕ แรงมา 

 
๒๐๐ 
๑๕๐ 

 
- 
- 

 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ 
 ๕.๕.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๕.๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๕.๖ การ ขัด   การกะเทาะ  การบด เมล็ ด พืช   การนวดข า ว 
ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ -  

 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 
 ๕.๗.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๕.๗.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ -  
 ๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๒,๐๐๐ -  

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร    
 ๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตาง ๆ 
 ๖.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 

-๔- 
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 ๖.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
 ๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๒,๐๐๐ -  
 ๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด การประสาน การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 
๕๐๐ -  

 ๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๒,๐๐๐ -  

 ๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน
กิจการใน ๖.๑ 
 ๖.๕.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๖.๕.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๒,๐๐๐ -  
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล    
 ๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสาร

กันสนิมยานยนต 
 ๗.๑.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๗.๑.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 ๗.๒.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๗.๒.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

- 
- 

 

 ๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐ -  
 ๗.๕ กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล 

 ๗.๕.๑ การผลิต   
 ๗.๕.๒ การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
 ๗.๕.๓ การปะ  การเชื่อมยาง 

 
๔,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

 ๗.๖ การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 
 ๗.๖.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๗.๖.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

 
- 
- 

 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม    
 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๔,๐๐๐ -  
 ๘.๓ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน   

การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 
 ๘.๓.๑ เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 ๘.๓.๒ เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา 
 ๘.๓.๓ เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

 ๘.๔ การอบไม ๓,๐๐๐ -  
 ๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  
 ๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 ๘.๖.๑ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๒,๐๐๐ 

 

- 

 

-๕- 
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 ๘.๖.๒ สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ - 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑,๐๐๐ -  
 ๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน ๕๐๐ -  

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ    
 ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๒,๐๐๐ -  

 ๙.๒ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๔,๐๐๐ -  

 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรเวนแต
เปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ -  

 ๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๔.๑ ไมเกิน ๒๐ หอง 
 ๙.๔.๒ เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๗๐ หอง 
 ๙.๔.๓ เกินกวา ๗๐ หอง 

 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

 ๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๕.๑ ไมเกิน ๕ หอง 
 ๙.๕.๒ ตั้งแต ๖ – ๑๐ หอง 
 ๙.๕.๓ ตั้งแต ๑๑ – ๑๕ หอง 
 ๙.๕.๔ ตั้งแต ๑๖ – ๒๐ หอง 
 ๙.๕.๕ ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง 
 ๙.๕.๖ ตั้งแต ๕๑ หองข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๖๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 ๙.๖ การประกอบกิจการมหรสพ ๒,๐๐๐ -  
 ๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ -  

 ๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ 

๒,๐๐๐ -  

 ๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๓,๐๐๐ -  

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๕๐ -  

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการใน ๙.๑ หรือ สถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕,๐๐๐ -  

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๒,๐๐๐ -  
 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ -  
 ๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข ๑,๐๐๐ -  

-๖- 
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วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

 ๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐ -  

๑๐ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ    

 ๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

 

- 

 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๓ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -  

 ๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
 ๑๐.๕.๑ ตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง 
 ๑๐.๕.๒ ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ เครื่อง 

 ๑๐.๕.๓ ตั้งแต ๒๑ เครื่องข้ึนไป 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

- 

 

 ๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -  
 ๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๑๐๐ -  
 ๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -  

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง     
 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 ๑๑.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๑๑.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ -  
 ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑๑.๓.๑ ไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ๑๑.๓.๒ เกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุ  ท่ีคลายคลึง 
 ๑๑.๔.๑  ๑-๓  ตัน 
 ๑๑.๔.๒  ๓-๕  ตัน 
 ๑๑.๔.๓  ๕  ตันข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ -  
 ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐ -  
 ๑๑.๗ การผลิตชอลกปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
๒,๐๐๐ -  

 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตซ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง  
ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๔,๐๐๐ -  

 ๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๒,๐๐๐ -  
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐ -  
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕,๐๐๐ -  

๑๒ กจิการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี    

-๗- 
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 ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

 
๓,๐๐๐ 

 
- 

 

 ๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 
 ๑๒.๒.๑ การผลิต การบรรจุกาซ 
 ๑๒.๒.๒ การสะสม  การขนสงกาซ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ 
 ๑๒.๓.๑ การผลิต การกลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ 
 ๑๒.๓.๒ การสะสม  การขนสง 
  (๑) ปริมาณจํานวนไมเกิน ๒๐๐ ลิตร 
  (๒) ปริมาณจํานวนตั้งแต  ๒๐๑ ลิตรข้ึนไป 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 

  ๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๑๐,๐๐๐ -  
 ๑๒.๕  การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ ๑,๐๐๐   
 ๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๒.๖.๑ ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา 
 ๑๒.๖.๒ ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 ๑๒.๗  การโม  การบดชัน 
 ๑๒.๗.๑ การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
 ๑๒.๗.๒ ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ -  
 ๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 ๑๒.๙.๑ การผลิต 
 ๑๒.๙.๒ การลาง 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ -  

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๔,๐๐๐ -  
 ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑๐,๐๐๐ -  
 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 

 ๑๒.๑๓.๑ ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง 
 ๑๒.๑๓.๒ ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๓ – ๕ เครื่อง 
 ๑๒.๑๓.๓ ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

 ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๒,๐๐๐ -  

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ -  
 ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 

     ๑๒.๑๖.๑ การผลิต การบรรจุ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

-๘- 
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 ๑๒.๑๖.๒ การสะสม 

 ๑๒.๑๖.๓ การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

- 

 ๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

 ๑๒.๑๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๑๒.๑๗.๒ โดยใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ    

 ๑๓ .๑  การ พิมพหนั งสื อหรื อสิ่ ง พิมพ อ่ืน ท่ี มีลั กษณะ เดี ย ว กัน 

ดวยเครื่องจักร 

 ๑๓.๑.๑ สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา 

 ๑๓.๑.๒ สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๒ - ๕ แรงมา  

 ๑๓.๑.๓ สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕ แรงมาข้ึนไป        

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

 

 ๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

 ๑๓.๒.๑ การผลิต 

 ๑๓.๒.๒ การซอม 

 

 

๕,๐๐๐ 

๗๐๐ 

 

 

- 

- 

 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ -  

 ๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๓๐๐ -  

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ -  

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ -  

 ๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ -  

 ๑๓.๙ การกอสราง 

 ๑๓.๙.๑ มีคนงานต่ํากวา ๓๐ คน 

 ๑๓.๙.๒ มีคนงานตั้งแต ๓๐ คนข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

- 

- 

 

 ๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา  

หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙- 



แบบกอ. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 
 

วันท่ี………….เดือน………………..………พ.ศ………..……………. 
 ขาพเจาบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ….………………………………………………..…………….……..อายุ…………ป 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………หมูท่ี…………ถนน………………ตําบล……………………อําเภอ……………..….……………. 
จังหวัด……………………โทรศัพท………………….ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. ชื่อสถานท่ี…………………………ตั้งอยูเลขท่ี……………………ถนน……..……………ตําบล…………………… 
อําเภอ…………………จังหวัด……………….ขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรวม…………..…… 
ประเภทคือ 
  ๑.๑ ………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ ………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ ………………………………………………………………………………………… 
 ๒. ผูจัดการชื่อ……………………………….อายุ…………ปอยูบานเลขท่ี……………….....ถนน………….………… 
ตําบล………………………….อําเภอ…………………..………จังหวัด……………………..…..โทรศัพท………………………………….... 
 ๓. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๓.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
  ๓.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
  ๓.๓  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
  ๓.๔  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจของผูรับมอบ
อํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 
 ๔. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้
เปนความจริงและขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุขคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบและเง่ือนไขหลักเกณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงนาว ทุกประการ 
 ๕. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ๖. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและพรอมท่ีจะปฏิบัติ 
ตามขอบัญญัตินี้คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินกฎระเบียบขอบังคับของ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวทุกประการ 
                                                  (ลงชื่อ)…………………………….…….ผูขอรับใบอนุญาต 
                                                          (……..……………………………) 



แบบกอ. ๒ 

ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….                          เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 
 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ……………………..………………………………………………อายุ…………...ป 
สัญชาติ………………..…..……..อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………..………….ถนน…………………..ตําบล……………….…….. 
อําเภอ…………………………..จังหวัด…………………….…………โทรศัพท……………………………………………………. 
 ๑. เนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรวม…………….ประเภทคือ 
  ๑.๑………………………………………………………………………….. 
  ๑.๒………………………………………………………………………….. 
  ๑.๓…………………………………………………………………………... 
 ๒. ชื่อสถานท่ี……………………………………………..……ตั้งอยูบานเลขท่ี…………………ถนน…………………..….…… 
ตําบล…………………….…..อําเภอ…….……………..จังหวดั………………………………โทรศัพท………………………….……………. 
ชื่อผูจัดการ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓. คาธรรมเนียม………………….……บาท/ปใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………….……เลขท่ี…………………….
วันท่ี………….…เดือน…………………………….พ.ศ……………………………. 
 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 
  ๔.๒ ……………..………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………... 
 ๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………….เดือน………………………….……พ.ศ……………… 

ออกใหณวันท่ี….…..เดือน……………………………….…พ.ศ……………………. 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

รายการตออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 
ว/ด/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 
          จํานวนเงิน         ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน

ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

        
        
        
        
        

 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผย ณสาํนักทาํการของผูไดรับใบอนญุาต 
            ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชาํระคาธรรมเนยีมกอนใบอนุญาตสิน้อาย ุ
            ๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชาํระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
                ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
            ๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบบันีไ้ปดวย 



แบบกอ. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….                      เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

 

 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ……………………………………………………..…………อายุ…………...ป 

สัญชาติ……………….…..อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………..….ถนน……….……..ตําบล………………………………………….. 

อําเภอ…………..จังหวัด………………………โทรศัพท…………………………………………ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

ใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท เม่ือวันท่ี……………………..……..

เดือน………………………...พ.ศ………….…….คาธรรมเนียมปละ……………………..….บาทใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ

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

 ๒. ชื่อสถานท่ี………………………………………………ตั้งอยูบานเลขท่ี…………………….ถนน…………………………….. 

ตําบล……………..อําเภอ……………………..จังหวัด………..……………โทรศัพท…………………………………………. 

ชื่อผูจัดการ……………………………………………………………………………………. 

 ๓. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก ๑ ป โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการ

บริหารสวนตําบลทุงนาววาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล 

ทุงนาวทุกประการ 

 ๔. จึ ง เ รี ยนมา เ พ่ือ โปรดพิจารณาอนุญาตพร อม ได แนบใบอนุญาตและ เ งินค าธ รรม เนี ยม

จํานวน…………………………………….…..บาท มาดวยแลว 

 

ลงชื่อ……………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคํารองท่ัวไป 

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

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล....................................... 

อายุ ............ปอยูบ านเลขท่ี ............ห มู ท่ี .................ห มูบาน ............................ตํ าบล ....................................... 

อําเภอ....................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท.................................................... 

 มีความประสงค.................................................................................................................. 

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

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

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

 ขอใหองคการบริหารสวนตําบลทุงนาวดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑............................................................................................................................... 

 ๒............................................................................................................................... 

 ๓............................................................................................................................... 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

 

ลงชื่อ...........................................ผูยื่นคํารอง 

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

 

ความเห็นคําสั่ง 

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

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

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

 

ลงชื่อ .........................................         ลงชื่อ.......................................... 

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

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว              นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


