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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ   

วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  และนายอําเภอเมืองสุรินทร   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

----------------------------- 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตสิาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“อาคาร”  หมายความวา  ตึกบาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“อาคารที่พัก”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกตบิุคคลใชอยูไดทั้งกลางวันและกลางคืนไมวาจะ

เปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว  และใหหมายความรวมถึงโรงเรือน  บานพักอาศัย  โรงแรม  

หอพัก  อาคารชุด  หรืออาคารอื่นใดท่ีมีลักษณะเดียวกันที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

“อาคารที่พักของคนงานกอสราง”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น

ที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพ่ือใหเปนที่พักอาศัยของคนงานในระหวางงานกอสราง 

“งานกอสราง”  หมายความวา  การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางทุกประเภทซึ่งหมายความ

รวมถึงการดัดแปลง  ซอมแซมหรือรื้อถอนส่ิงกอสรางนั้น ๆ  ดวย 

“คนงานกอสราง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงทํางานกอสรางใหแกนายจางหรือผูวาจางเพ่ือรับ

คาจาง  ไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเองหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ

คนงานกอสรางดวย 

“อาคารโรงงาน”  หมายความวา  อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายถึง  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตรกรรม   

การผลิตหรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิตหรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายถึง  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสรางสุขภาพ   

โดยบริการหลักที่จัดไว  ประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการ

เสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและ 

การควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้บริการที่ จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย 

การประกอบโรคศิลปและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“ตําบลกาเกาะ”  หมายความวา  เขตองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกาเกาะ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  ผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
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   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความ

สะอาดตาง ๆ 

  (๕)  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกล  ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
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   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑ  จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑) 
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   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  และสเกต  หรือ

โรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือ

รับฝากสัตวชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  และยกเวนกิจการใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เชลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือ

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัติมีผลบังคับใช  หามผูใดประกอบกิจการ

ตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

---------------------------- 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการ  ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งอาคาร  โครงสราง  ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒)  สถานท่ีตั้งตองไมอยูอยูในทําเลซึ่งทําทางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกใหพนจากท่ีนั้น

โดยสะดวก 

  (๓)  ตองทําการระบายน้ําสาธารณะหรือบอ  ซึ่งรับน้ําโสโครก  โดยใชวัตถุถาวร   

มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  การระบายน้ําและรางน้ําตองไมเดือดรอนแกผูใชงานในทางน้ํา  หรือผูอาศัยใกลเคียง  

และหากเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นควรวาตองมีบอพักน้ําโสโครก  หรือมีระบบบําบัดน้ําเสีย   

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ 

  (๕)  ตองจัดใหมีน้าํสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 

  (๖)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  และที่รองรับขยะอันไดสุขลักษณะ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๗)  ตองมีระบบกาํจัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  รวมท้ังกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  

ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  ควัน  เขมา  เถา  มูลหรือส่ิงใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

  (๘)  ตองจัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  เพียงพอแกกิจการนั้น  และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๙)  ตองจัดใหมีระบบปองกัน  อัคคีภัย  และระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 

  (๑๐)  ตองรักษาสถานท่ีใหอยูในสภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาด  สถานที่

ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน  รวมท้ังตองรกัษาสถานท่ีไมใหเปนแหลงเพาะพันธยุง  แมลงวัน  และสัตว

นําโรคตาง ๆ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  การหมัก  หรือผ่ึงวัตถุ  ตองมีที่สําหรับตาก  หมัก  หรือ

ผ่ึงวัตถุ  ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๓)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นในเวลาอันสมควร  หรือ

ตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

-------------------------------- 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  ตองย่ืนคําขอตอพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  จะตองนําสําเนาหลักฐาน  

ดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยเอกสาร 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๗  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที ่

ไดรับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ตองครบถวนแลว 

  ในกรณีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่งสามารถขยายเวลาไปไดอีก  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลา

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีขยายเวลาไว

แลวนั้น 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาเชนนั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  ภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๑  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่ 

มารับใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณีผูประกอบกิจการคาขายใดไมชําระ

คาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ผูที่ไดรับประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  ๙  ขอ  ๑๐   

โดยอนุโลม  และใหใชใบนี้แทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

ขอบัญญัตินี้หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงท่ีออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ัง 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลากําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่

เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป   

และมี เหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึง ท่ี สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติหรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายท่ีรายแรง 

ตอสุขภาพประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๑๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ

กิจการคาท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

------------------------------- 

ขอ ๑๘ ผูประกอบการคารายใด  ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

----------------------------- 

ขอ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันบังคับใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัลลพ  เจริญศริ ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกาเกาะ 



 
 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลกาเกาะ 

เรื่อง  กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๑. 
 

กิจการเกีย่วกบัการเลี้ยงสตัว์ 

๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน แมลง การเลี้ยงม้า   
โค กระบือ 

       ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ ต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 

       ข. การเลี้ยงม้า โค กระบือ ต้ังแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว 

       ค. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   ต้ังแต่    ๕๑   ตัวขึ้นไป 

 
 
 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 
 ๑.๒ การเลี้ยงสุกร 

       ก. การเลี้ยงสุกร  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 

       ข. การเลี้ยงสุกร  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 

       ค. การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต่  ๕๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

       ง. การเลีย้งสุกร   ต้ังแต่  ๑,๐๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 

       จ. การเลี้ยงสุกร  ต้ังแต่  ๒,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 ๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ 

       ก. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 

       ข. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  ๒๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 

       ค. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 

       ง. การเลีย้งแพะ  แกะ  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 ๑.๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ 

       ก. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตัว 

       ข. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐ ตัว 

       ค. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  ๕๐๑ ตัวขึ้นไป 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 ๑.๕ การเลี้ยงนกกระทา 

       ก. เกินกว่า  ๑๐๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 

       ข. เกินกว่า  ๕๐๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

       ค. เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

 1.6  การเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
       ก. เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตัว 
       ข. เกินกว่า  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
       ค. เกินกว่า  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑.๗ การเลี้ยงตะพาบนํ้า  เต่า 

       ก. เกินกว่า  ๒๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
       ข. เกินกว่า  ๕๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
       ค. เกินกว่า  ๑๐๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
       ง. เกินกว่า  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๑.๘  การเลี้ยงจระเข้  ตัวเหี้ย  สัตว์เลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
      ก. จํานวน  ๑  ตัวแต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 

 ข. เกินกว่า  ๕๐  ตัวแต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ค. เกินกว่า  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๑.๙ การประกอบกิจการสัตว์เลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 

๕๐๐ 
 

๒. 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์ 
๒.๑ การฆ่าสุกร  โค  กระบือ  ห่าน  เป็ด  ไก่ 
      ก. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ 
      ก. การฟอกหนังสัตว์ 
      ข. การสะสมหนังสัตว์ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป ๓๐๐ 

 ๒.๔ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

๓๐๐ 

 ๒.๕ การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์  พืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช  
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

๓๐๐ 

๓. 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดืม่ 
๓.๑ การผลิตนํ้ากะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพรกิเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  
ไตปลา เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

 
๒๐๐ 

 ๓.๒ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ปลาร้า 
          ข. ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๓ การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมนักุ้ง  ยกเว้น 
การบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 
 

 ๓.๔ การน่ึง  การต้ม  การเคีย่ว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์พืช  ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
           ก. วันหน่ึงไม่เกิน  ๑๐๐ เข่ง  หรอื  ๕๐๐ ตัว 
           ข. วันหน่ึงเกินกว่า  ๑๐๐ เข่ง  หรอื  ๕๐๐  ตัวขึน้ไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

-๒- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๓.๕ การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๒๐๐ 

 ๓.๖ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก่ียมอ่ี 
      ก. เส้นหมี่ 
          (๑)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          (๒)  โดยใช้เครื่องจักร 
      ข. เส้นก๋วยเต๋ียว 
          (๑)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          (๒)  โดยใช้เครื่องจักร 
      ค.วุ้นเส้น 
      ง. ขนมจีน 
           (๑)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          (๒)   โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๗ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๘ การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๙ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

๓๐๐ 
 

 ๓.๑๐ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลอืง  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๑ การผลติ  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

-๓- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๓.๑๒ การผลติ  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  นํ้าส้มสายชู ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
        ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน     ๒ แรงม้า 
        ข. โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  ๒  แรงม้าขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๔ การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๕๐๐ 

 ๓.๑๕ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 
 

 ๓.๑๖ การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๑๗ การผลติบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๘ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แขง็อาหาร ๕๐๐ 

 ๓.๑๙ การผลตินํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกินกว่า  ๒  เครื่อง 
      ข.  ใช้เครือ่งทําความเย็นเกินกว่า     ๒  เครื่อง  แต่ไม่ถึง  ๕  เครือ่ง 
      ค.   ใช้เครื่องทําความเย็นเกินกว่า    ๕  เครื่องขึ้นไป   

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕  แรงมา้ 

       ขึ้นไป 
๑,๐๐๐ 

 ๓.๒๑ รถเรข่ายของ อาหารสด อาหารแห้ง ขายอาหารเพ่ือการอุปโภค 
        บริโภค อาทิเช่น รถขายกับข้าว รถขายหมู ฯลฯ 

๓๐๐ 

๔. 
 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา  เวชภณัฑ์  อุปกรณก์ารแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลติภณัฑ์ชาํระล้าง 
๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจัก 

๑,๐๐๐ 

 ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสฟัีน  แชมพู  ผา้เย็น  กระดาษเย็น   
เครื่องสําอางต่าง ๆ 

๑,๕๐๐ 

 ๔.๓ การผลิตสาํลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๕๐๐ 

 ๔.๔ การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

-๔- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือใช้ในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

๕. 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 
๕.๑ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืชโดยใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๒ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรอืแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

 ๕.๓ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
      ก.  ใช้เครื่องจักรไม่เกิน     ๑๕  แรงมา้ 
      ข.  ใช้เครือ่งจักรเกิน        ๑๕  แรงมา้  แต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า 
      ค.  ใช้เครือ่งจักรเกินกว่า  ๔๐  แรงม้าขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๕.๔ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การบดข้าว  ด้วยเครื่องจักร 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ๕.๕ การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
      ก.  การทาํปุ๋ย 
      ข.  การสะสมปุ๋ย 

 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 ๕.๖ การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
      ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกัน  ต้ังแต่   ๓  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงมา้ 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่     ๖  แรงม้าขึน้ไป 
 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๕.๗ รถเกี่ยวขา้วพร้อมนวดต่อปี ๕๐๐ 

 ๕.๘  รถนวดต่อปี ๓๐๐ 
 ๕.๙ การบรรทกุดินขายในตําบลพร้อมเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

 ๕.๑๐ รถขุดดิน (หรือที่เรียกว่ารถแบ็คโค)  ปรับเกรดพ้ืนในเขตตําบล ๕๐๐ 

 ๕.๑๑ รถไถนาขนาดไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
        รถไถนาขนาดต้ังแต่ ๕๐ แรงม้าขึ้นไป 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

๖. 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร่ 
๖.๑ ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกํีาลังรวมกันไม่เกิน ๒  แรงม้า 
      ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๒ การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การดัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะ  ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๑) 
     ก.   เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒  แรงม้า 
     ข.   เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
     ค.   เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

       ๑,๐๐๐ 

-๕- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๖.๓ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะ  อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการในข้อ  (๑) 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๔ การขัด  การล้าง  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคม ี หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการในข้อ  (๑) 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒  แรงม้า 
      ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึน้ไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗ กิจการเกีย่วกบัยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี 
      การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 
๕๐๐ 

 ๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครือ่งจักร  หรือเคร่ืองกล 

๕๐๐ 

 ๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเคร่ืองกล  ซึง่มี
ไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน  มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องกลหรือเคร่ืองกลดังกล่าวมาด้วย 

๑,๐๐๐ 

 ๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ ๓๐๐ 
 ๗.๕ การปะ  การเช่ือมยาง 

      ก.  การปะเช่ือมยางโดยใช้เครื่องมือกล 
      ข.  รถยนต์  หรือเคร่ืองจักรกลอ่ืน ๆ ที่ใช้ล้อยาง 
      ค.  รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน  ๒  ล้อ  และ  ๓  ล้อ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

๘. 
 

กิจการเกีย่วกบัไม้หรือกระดาษ 
๘.๑ การเลื่อย  การซอย  การขัด 
      ก.  ด้วยแรงคน 
      ข.  ด้วยเครื่องยนต์  หรอืเคร่ืองจักรตํ่ากว่า     ๕  แรงม้า 
      ค  ด้วยเครื่องยนต์  หรือเคร่ืองจักรเกินกว่า  ๒๕  แรงม้า 
      ง. ด้วยเครื่องยนต์  หรือเคร่ืองจักรเกินกว่า   ๒๕  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๘.๒ การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 
      ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
      ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕ แรงมา้ 
      ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้า 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือ  การพ่น  

การทําสารเคลอืบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
๓๐๐ 

 ๘.๔ การเผาถา่น  หรือการสะสมถ่าน 
      ก.  ไม่เกิน    ๒๐  กระสอบ 
      ข.  เกินกว่า  ๒๐  กระสอบ  ถึง  ๔๐  กระสอบ 
      ค.  เกินกว่า  ๔๐  กระสอบข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

-๖- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

๙. 
 

กิจการเกีย่วกบัการบริการ 
๙.๑ การประกอบกิจการเกี่ยวกับหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า   
ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 
๓๐๐ 

 ๙.๒ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร ๕๐๐ 
 ๙.๔ การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  ราํวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๕ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  เกมคอมพิวเตอร์ ๓๐๐ 

 ๙.๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 

๓๐๐ 

 ๙.๘ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๐๐๐ 

๑๐. 
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ 
๑๐.๑ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 
๒๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น ๓๐๐ 
 ๑๐.๓ การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๑๐.๔ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 
 ๑๐.๕ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า ๓๐๐ 

 ๑๐.๖ การย้อม  การกัดสผี้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 

๑๑. 
 

กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๒ การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๓ การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

        ก.  ไม่เกิน    ๕,๐๐๐  กิโลกรมั  (๕ ตัน) 
        ข.  เกินกว่า  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๔ การเลื่อย  การตัด  หรอืการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๕๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ 

 ๑๑.๖ การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผา้เบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อนํ้า  เป็นต้น 

๕๐๐ 

-๗- 



 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๑๑.๗ การผลติกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลติแก้ว  หรือผลติภัณฑ์จากใยแก้ว ๓๐๐ 

 ๑๑.๙ การผลติกระดาษทราย ๓๐๐ 
๑๒. 

 
กิจการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านโคก้ และสารเคมีตา่ง ๆ  
๑๒.๑ การผลติ  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
        ก.   การสะสมก๊าซไม่เกิน    ๑๐๐  กิโลกรัม 
        ข.   การสะสมก๊าซเกินกว่า   ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 
        ค.   ป๊ัมก๊าซ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลติ  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
       ก.   จํานวนสะสมตํ่ากว่า     ๑,๐๐๐  ลิตร 
       ข.   จํานวนที่สะสมต้ังแต่    ๑,๐๐๐  ลิตร  แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐  ลิตร 
       ค.   จํานวนที่สะสมเกินกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๓ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  ๗ (๑) 

       ก.   การพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ 
       ข.   การพ่นสีด้วยกิจการต่าง ๆ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๒.๔ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      ก.   ใช้เครื่องจักรต้ังแต่   ๒  แรงม้าขึ้นไป 
      ข.   ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒  แรงม้า 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ การผลติ  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ 
 ๑๒.๖ การบรรจุ  การผลิตสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 

 ๑๒.๗ การผลติ  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

๕๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลติ  การบรรจุ  การสะสมการขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช   
หรือพาหะนําโรค 

๕๐๐ 

 ๑๒.๙ การผลติ ตู้นํ้ามันหยอดเหรียญ 
ก.  ขนาดของถังนํ้ามันไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร  
ข. ขนาดของถังนํ้ามันต้ังแต่ ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๓. 
 

กิจการอ่ืนการพิมพห์นงัสือ  หรือสิ่งพมิพ์อ่ืนที่มีลกัษณะเดียวกันด้วย
๑๓.๑ เครื่องจกัร 
        ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
        ข. สถานที่มีเครื่องจกัรรวมกันแล้วเกิน  ๒  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
        ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๕   แรงม้า 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๒ การผลติ  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
๓๐๐ 

-๘- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๑๓.๓ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๓๐๐ 

 ๑๓.๔ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลอืใช้ ๓๐๐ 

 ๑๓.๕ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
1. โกดังขนาดเล็ก   (ขนาดไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร) 
2. โกดังขนาดกลาง  (ขนาดต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตร 
      แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร)  
3. โกดังขนาดใหญ่   (ขนาดต้ังแต่ ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป) 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 ๑๓.๖ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๗ การก่อสร้าง ๕๐๐ 
 ๑๓.๘ การผลติเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง ๓๐๐ 
 ๑๓.๙ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๓๐๐ 

-๙- 



 
 

แบบ กอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

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

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

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ.................... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                                                    
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย ...............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................................... โทรศัพท์..............................โทรสาร........................ 
 
 *ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังน้ี 
 ๑.ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................ประกอบกิจการ................................. 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................ลําดับที่..................... 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม............................................แรงม้า (กรณทีี่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุ จํานวน
ห้อง...................ห้อง หรือ จํานวนที่น่ัง...................ที่น่ัง 
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว....................ตัว)  จํานวนคนงาน....................คน 
 
 ๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........................ถนน................................................... 
ตําบล........................................อําเภอ........................................จังหวัด.................................... 
 อาคารประกอบการมีเน้ือที่.......................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้ง
อาคารประกอบการ) มีเน้ือที.่................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.................. 
.............................อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................อาคารประกอบการ      มีอยู่เดิม 
      ก่อสร้างใหม่ 

ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เป็นไม้  หรือห้องแถว ตึกแถว 
คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ได้รบัใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท .........................................สถานประกอบการ
อยู่ใกล้เคียงกับ......................................................................... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ       มี        ไมม่ ี
 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ 
  ด้านเหนือ............................................................................... 
  ด้านใต้.................................................................................... 
  ด้านตะวันตก......................................................................... 
  ด้านตะวันออก....................................................................... 



 
 

-๒- 
 

๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา.......................น. ถึงเวลา.............................น. รวมวันละ..........................ช่ัวโมง 
๔.  จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม.................................คน 

  ๔.๑ เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวิชาการ.......................................คน 
  ๔.๒ คนงานชาย.................คน คนงานหญิง ..............................คน 
  ๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ................................คน 
  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................................คน 

๕. การผลิต 
  ๕.๑ ช่ือ  ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ห้างร้านของผู้จําหน่าย) 
  ๕.๑.๑...................................................................................................................................... 
  ๕.๑.๒………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๕.๑.๓………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย  ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี)   
การจําหน่าย   (ระบุสถานที่จาํหน่าย) 
  ๕.๒.๑........................................................................................................................................... 
  ๕.๒.๒.......................................................................................................................................... 
  ๕.๒.๓…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕.๓ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
  ๕.๓.๑ ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จํานวน........................เครื่อง 
  ๕.๓.๒ ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จํานวน........................เครื่อง 
  ๕.๓.๓ ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จํานวน........................เครื่อง 
 

๖. การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑  มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล)  
(ระบุช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



 
 

-๓- 
 

  ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ 
ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
 ........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 ๘. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 

๙. หลักฐานทีนํ่ามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
๙.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
๙.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
๙.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
๙.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (...................................................) 
 ผู้ตรวจสอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
   ความเห็น ............................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)................................................... 
             (................................................) 
          หัวหน้าหน่วยงาน 
 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (        ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี........................................... 
................................................................................................................................................................................ 
   (        ) เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ......................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
              (ลงช่ือ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
              (......................................) 
 คําสั่งเจา้พนักงานท้องถิ่น 
 
   (      ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (      ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงช่ือ).....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (.....…………………………………….) 

        
 



 
 

- ๕ – 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที.่...........................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลกัฐาน 
(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

๑) ............................................................................................ 
๒) ............................................................................................ 
๓) ............................................................................................ 

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

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

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที.่...........................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลกัฐาน 

(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

๑) .................................................................................................. 
๒) ................................................................................................... 
๓) ................................................................................................... 

 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน 

นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

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

ตําแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๒ 
 
 

ใบอนญุาต 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการที่อันตรายตอ่สุขภาพ 

เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 
 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ 
อนุญาตให ้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ.......................................... อายุ...........ปี สัญชาติ.......... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.................หมู่ที.่............... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท.์............................................โทรสาร............................................ 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.............................................................. 
ค่าธรรมเนียม.................. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่........... เลขที.่........ ลงวันที่............ เดือน.............พ.ศ............. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................. พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร............................ แรงม้า จํานวนคนงาน .................. คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่...........หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย...................... ถนน...................... ตําบล.........................อําเภอ.......................จังหวัด..........................
โทรศัพท.์......................... โทรสาร.................................. 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ 

       (๒.๒)................................................................................................................................ 
                 (๒.๓)................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ.......................... 

     ออกให้ ณ วันที่............................เดือน...........................................พ.ศ.............................. 
 
 

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

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนญุาต 

 
ว.ด.ป 

ที่อนุญาต 
ว.ด.ป.     

ที่สิ้นอายุ 
จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ ว.ด.ป. เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

        
        
        
        
        
        

 
 

คําเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
           ๒. ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๒ ต้องเสีย 
     ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 
เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ 

อนุญาตให ้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ…………………………….…อายุ……..ปี สัญชาติ………….... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที…่……หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..ตําบล……………………..….
อําเภอ……………….จังหวัด………………....โทรศัพท์………..……..โทรสาร..................... 

ขอย่ืนคาํขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................... 
เมื่อวันที่…………….. เดือน…………….……..พ.ศ……………….ค่าธรรมเนียมปีละ……………...บาท 
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ วันที่………….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….….. 

        ๒. โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า......................................................……………………………..…… 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่............. ตรอก/ซอย..............ถนน………….…ตําบล……………อําเภอ……………………..
จังหวัด…….………………โทรศพัท์………….…………. 

  ๓. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก ๑ ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติเก่ียวด้วย
สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะทุกประการ 

    ๔. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม 
จํานวน………………………..บาท มาด้วยแล้ว 

 
 

          ลงช่ือ……………….………………….…ผู้ต่ออายุใบอนุญาต 
    (…………………………..………) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (      )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี........................................... 
............................................................................................................................................................................... 
   (      )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ......................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ) ..............……………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
               (...............................................) 
 



 
 

 
 
 คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
   (      ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (      ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงช่ือ)..................................................... 
             (....................................................) 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒ - 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เลขที.่...........................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลกัฐาน 

(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

๑) ............................................................................................ 
๒) ............................................................................................ 
๓) ............................................................................................ 

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

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

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที.่...........................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................ 

ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลกัฐาน 
(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

๑) .................................................................................................. 
๒) ................................................................................................... 
๓) ................................................................................................... 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

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

ตําแหน่ง...................................................... 
 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๔ 
 
 
 
 

     (ใบแทน) 
ใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที.่.....................เลขที.่..............................ปี........................ 

อนุญาตให ้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ........................................... อายุ...............ปี สญัชาติ............... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...............หมู่ที่ ................. 
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................... โทรศัพท.์.............................. โทรสาร..................................... 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.......... เลขที.่....... ลงวันที่....... เดือน...............พ.ศ............ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร.................... แรงม้า จํานวนคนงาน...................... คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่............... หมู่ที.่............. 
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์........................................ โทรสาร......................................... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ 
           (๒.๒)........................................................................................................................... 
                  (๒.๓)........................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ......................... 
ออกให้ ณ วันที่............................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๕ 
 

คําร้องทัว่ไป 
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลกาเกาะ 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ปี 

อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.............................. 
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด......................................................... 
โทรศัพท.์............................................................โทรสาร.................................................... 

ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................................................. 

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

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

................................................................................................................................................................................ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะดําเนินการ  ดังน้ี 
๑. .............................................................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................................................. 
๓. ............................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

ลงช่ือ............................................... (ผู้ย่ืนคําร้อง) ลงช่ือ................................................. (ผู้รับคําร้อง) 
   (................................................)                      (.................................................) 
 

               ขอ้พิจารณา                           ความเห็น                           คําสั่ง 
..................................................     .……...................................................... ........................................................... 
..................................................     .……...................................................... ........................................................... 
..................................................     ............................................................  ………………………………………………….. 
 
ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ…................................................. ลงช่ือ....................................................... 
     (...........................................)      (...................................................)        (……….............................................) 
                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ 
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