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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  วาดวยการควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วใหสอดคลองและเหมาะสม 

กับสภาวการณปจจุบันย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วและนายอําเภอปกธงชัย  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วนับแตวันถัดจากวันที่ได

ประกาศไวโดยเปดเผยที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ตีความ  วินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ัง 

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําใหมี

ผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิตหรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  หรือพนักงานเจาหนาท่ี   

ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  ใหปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการใหการดูแลและสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสรมิ
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ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุม

อาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ  

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้  บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในองคการ

บริหารสวนตําบลงิ้ว 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหารการเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหาร 
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 (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔)  การตากเนือ้สัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 
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 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแขง็  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
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 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  โลหะอื่นใด

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร   

(๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
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 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม 

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครือ่งจักร  หรือการพน  ทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวน

กิจการใน  (๙.๑) 
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 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียง  และดูแลเด็กท่ีบาน 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

 (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

 (๑๐.๗)  การซกั  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ  

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
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 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  กําจัดพาหะนําโรค

หรือสารกําจัดวัชพืช 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง 

 (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือ  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
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ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา  ๑๕๐  เมตร  ท้ังนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถกูตองตามขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลงิ้ววาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลงิ้ววาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ  ทีเ่กิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่เปนการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกัน  มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือ 

เปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานหรือผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ  

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ

ที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและ

หลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการ  

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

โดยเครงครัด 
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ขอ  ๒๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความ

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม
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ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลงิ้ว 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก   

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  บรรดาใบอนุญาตที่ออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุ

ใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เอนก  ทนัฉมิพลี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 ๑.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ 

 

 

 

๑.๓ 

การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 

(๑)  การเลี้ยงสัตวบก 

(ก)  จํานวนตั้งแต  ๒๐  -  ๕๐  ตัว 

(ข)  จํานวนตั้งแต  ๕๑  -  ๑๐๐  ตัว 

(ค)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๒)  การเลี้ยงสัตวปก 

(ก)  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว 

(ข)  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๓)  การเลี้ยงสัตวน้ํา 

(ก)  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว 

(ข)  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  -  ๑๐,๐๐๐  ตัว 

(ค)  จํานวนตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

(๔)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 

(ก)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนตั้งแต  ๕๐  -  ๑๐๐  ตัว   

(ข)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  -  ๑,๐๐๐  ตัว   

(ค)  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

(ง)  การเลี้ยงแมลง 

การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

(๑)  จํานวนตั้งแต  ๕  -  ๒๐  ตัว 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๒๑  -  ๕๐  ตัว 

(๓)  จํานวนตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป 

การประกอบกิจการการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  

ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง  หรือ  ทางออม  

หรือไมก็ตาม 

 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับการสัตวและผลิตภัณฑ 

 ๒.๑ 

 

 

 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

 

๒.๖ 

 

๒.๗ 

 

 

๒.๘ 

การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย   

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑)  โดยไมใชเครื่องจักรหรือใชเครื่องไมเกิน  ๕  แรงมา 

(๒)  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๕  แรงมา 

การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน   

ในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย  และการขายในตลาด 

การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอพืชหรือสัตว  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว   

หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

การสะสม  หรือการลางครั่ง 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 ๓.๑ 

๓.๒ 

 

 

๓.๓ 

 

๓.๔ 

 

๓.๕ 

 

 

๓.๖ 

 

การผลิตเนย  เนยเทียม 

การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร  

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย  

ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน  

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๒ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

  

 

 

 

๓.๗ 

๓.๘ 

๓.๙ 

 

 

๓.๑๐ 

๓.๑๑ 

 

๓.๑๒ 

 

 

๓.๑๓ 

๓.๑๔ 

๓.๑๕ 

๓.๑๖ 

๓.๑๗ 

๓.๑๘ 

๓.๑๙ 

 

 

๓.๒๐ 

 

๓.๒๑ 

๓.๒๒ 

๓.๒๓ 

๓.๒๔ 

(๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 

(๒)  โดยใชเครื่องจักร 

  (ก)  ท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

  (ข)  ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 

การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 

การผลิตแบะแซ 

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 

(๒)  โดยใชเครื่องจักร 

การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน  

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

การค่ัวกาแฟ 

การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

การผลิตผงชูรส 

การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

(๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 

(๒)  โดยใชเครื่องจักร 

การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

   

๓ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๓.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒๖ 

 

การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑)  โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการ  ไมเกิน  ๒  แรงมา 

(๒)  โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน   

๒๐  แรงมา 

(๓)  โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน   

๑๐๐  แรงมา 

(๔)  โดยใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกินกวา  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 ๔.๑ 

๔.๒ 

 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น   

เครื่องสําอางตาง ๆ   

การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

 ๕.๑ 

๕.๒ 

๕.๓ 

 

๕.๔ 

 

 

 

 

๕.๕ 

๕.๖ 

๕.๗ 

 

การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

การสีขาวดวยเครื่องจักร 

(๑)  ขนาดเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

(๒)  ขนาดเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

(๓)  ขนาดเครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๐๐  แรงมา 

(๔)  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

การผลิตยาสูบ 

การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียวขาวดวยเครื่องจักร 

การผลิต  การสะสมปุย 

(๑)  การผลิตปุย 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๔ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

  

 

 

 

๕.๘ 

๕.๙ 

  (๒)  การสะสมปุย 

(ก)  ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 

(ข)  เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

(ค)  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 ๖.๑ 

 

๖.๒ 

 

๖.๓ 

 

๖.๔ 

 

๖.๕ 

 

๖.๖ 

การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช  

ตาง ๆ   

การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ   

ใน  ๖.๑ 

การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน

กิจการใน  ๖.๑ 

การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 ๗.๑ 

 

 

 

 

 

 

๗.๒ 

 

 

 

การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

(๑)  การตอ  การประกอบยานยนต 

(๒)  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี 

  (ก)  พ้ืนท่ีประกอบกับการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (ข)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓)  การพนสารกันสนิมยานยนต 

การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑)  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๗.๓ 

 

 

 

 

 

 

๗.๔ 

๗.๕ 

 

 

๗.๖ 

 

 

๗.๗ 

การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

(๑)  รถยนต 

  (ก)  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (ข)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒)  รถจักรยานยนต 

การลาง  การอัดฉีดรถยานยนต 

การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

(๑)  การผลิต 

(๒)  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

การปะ  การเชื่อมยาง 

(๑)  ยางรถยนต 

(๒)  ยางรถจักรยานยนต  และยางรถจักรยาน 

การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

 ๘.๑ 

๘.๒ 

 

๘.๓ 

 

๘.๔ 

๘.๕ 

๘.๖ 

๘.๗ 

๘.๘ 

 

การผลิตไมขีดไฟ 

การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

การประดิษฐไม  หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

การอบไม 

การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

การผลิตกระดาษตาง ๆ   

การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๑)  การเผาถานเพ่ือการคา 

(๒)  การสะสมถานตั้งแต  ๕  กระสอบ  หรือ  ๕  ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๙ กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

 ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

๑,๐๐๐ 

๖ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๙.๒ 

 

๙.๓ 

 

 

๙.๔ 

 

 

๙.๕ 

 

 

 

 

๙.๖ 

๙.๗ 

 

๙.๘ 

 

๙.๙ 

 

๙.๑๐ 

 

 

 

 

๙.๑๑ 

 

 

 

๙.๑๒ 

การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  นวดแผนโบราณ  ยกเวนกิจการ  

ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวน

กิจการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๑)  มีจํานวนหองพักไมเกิน  ๕๐  หอง 

(๒)  มีจํานวนหองพักเกิน  ๕๐  หองข้ึนไป 

การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   

หองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๑)  มีจํานวนหองพักไมเกิน  ๑๐  หอง 

(๒)  มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๑๑  –  ๕๐  หอง 

(๓)  มีจํานวนหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  ๙.๑ 

การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ   

หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

(๑)  เกาอ้ีเสริมสวยหรือแตงผมไมเกิน  ๒  ตัว 

(๒)  เกาอ้ีเสริมสวยหรือแตงผมตั้งแต  ๓  –  ๕  ตัว 

(๓)  เกาอ้ีเสริมสวยหรือแตงผมตั้งแต  ๖  ตัวข้ึนไป 

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม  

ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  

หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  ๙.๑   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๗ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 

๙.๑๓ 

๙.๑๔ 

 

๙.๑๕ 

๙.๑๖ 

๙.๑๗ 

การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 

การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

 ๑๐.๑ 

 

 

 

 

๑๐.๒ 

๑๐.๓ 

๑๐.๔ 

๑๐.๕ 

 

 

 

๑๐.๖ 

๑๐.๗ 

 

 

 

๑๐.๘ 

การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

(๑)  ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  -  ๒๐  ก่ี 

(๒)  ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๒๑  ก่ีข้ึนไป 

(๓)  ดวยเครื่องจักร 

การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 

การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

(๑)  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  –  ๒๐  เครื่อง 

(๒)  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๑  –  ๕๐  เครื่อง 

(๓)  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๑  เครื่องข้ึนไป 

การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 

การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(๑)  จํานวนไมเกิน  ๒  เครื่อง 

(๒)  จํานวนตั้งแต  ๓  –  ๕  เครื่อง 

(๓)  จํานวนตั้งแต  ๖  เครื่องข้ึนไป 

การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๓,๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๘๐๐ 

๓๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๑๑.๑ 

๑๑.๒ 

๑๑.๓ 

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๘ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๑๑.๔ 

 

 

 

๑๑.๕ 

๑๑.๖ 

๑๑.๗ 

๑๑.๘ 

 

 

๑๑.๙ 

๑๑.๑๐ 

๑๑.๑๑ 

การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

(๑)  ขนาดเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

(๒)  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

(๓)  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 

การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 

การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ี มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา   

กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑจากแกว 

การผลิตกระดาษทราย 

การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 ๑๒.๑ 

 

๑๒.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   

สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

(๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม 

  (ก)  คลังกาซ 

๑)  ความจุไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

๒)  ความจุเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

  (ข)  ปมจําหนายกาซ 

๑)  มีหัวจายไมเกิน  ๔  หัว 

๒)  มีหัวจายตั้งแต  ๕  หัวข้ึนไป 

  (ค)  สถานท่ีประกอบกิจการจําหนายกาซ 

๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

๒)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐ - ๒๐๐  ตารางเมตร 

๓)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒)  การขนสงกาซ 

(ก)  มียานพาหนะขนสงไมเกิน  ๓  คัน 

(ข)  มียานพาหนะขนสงตั้งแต  ๔  คันข้ึนไป 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๙ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๑๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.๔ 

๑๒.๕ 

๑๒.๖ 

 

๑๒.๗ 

๑๒.๘ 

๑๒.๙ 

๑๒.๑๐ 

 

๑๒.๑๑ 

๑๒.๑๒ 

๑๒.๑๓ 

๑๒.๑๔ 

 

 

 

 

การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

(๑)  การผลิต  การกลั่น 

(๒)  การสะสม   

(ก)  คลังเก็บน้ํามัน 

  ๑)  ความจุไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

  ๒)  ความจุเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

(ข)  สถานท่ีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 

  ๑)  มีหัวจายไมเกิน  ๔  หัว 

  ๒)  มีหัวจายตั้งแต  ๕  หัวข้ึนไป 

  (ค)  ตูหยอดเหรียญ  สถานท่ีจําหนายน้ํามัน  บรรจุถัง  บรรจุขวด 

(๓)  การขนสง 

  (ก)  มียานพาหนะขนสงไมเกิน  ๓  คัน 

  (ข)  มียานพาหนะขนสงตั้งแต  ๔  คันข้ึนไป 

การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ 

การประดิษฐสิ่ งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม   พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การโม  การบดชัน 

การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

การผลิตน้ําแข็งแหง 

การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิงตองไดรับอนุญาต   

ตามกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

(๑)  การผลิต 

(๒)  การสะสม  การขนสง  การคา 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

 ๑๒.๑๕ 

๑๒.๑๖ 

 

 

 

 

 

 

๑๒.๑๗ 

การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 

(๑)  การผลิต 

(๒)  การบรรจุ 

(๓)  การสะสมเพ่ือขายสง 

(๔)  การสะสมเพ่ือขายปลีก 

(๕)  การขนสง 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๕๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 

 ๑๓.๑ 

๑๓.๒ 

 

 

 

๑๓.๓ 

๑๓.๔ 

 

 

 

๑๓.๕ 

๑๓.๖ 

๑๓.๗ 

๑๓.๘ 

๑๓.๙ 

 

 

 

 

การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

(๑)  การผลิต 

(๒)  การซอม 

การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

(๑)  มีเครื่องพิมพ/เครื่องถายเอกสาร  ๑  เครื่อง 

(๒)  มีเครื่องพิมพ/เครื่องถายเอกสาร  ๒  เครื่อง 

(๓)  มีเครื่องพิมพ/เครื่องถายเอกสารตั้งแต  ๓  เครื่องข้ึนไป 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

การประกอบกิจการโกดังสินคา 

การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

การกอสราง 

(๑)  กิจการกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยแบบชั้นเดียว 

(ก)  จํานวนไมเกิน  ๕  คูหา 

(ข)  จํานวนตั้งแต  ๖  –  ๑๐  คูหา 

(ค)  จํานวนตั้งแต  ๑๑  คูหาข้ึนไป 

๕๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

๑๑ 



 
 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๑๐ 

(๒)  กิจการกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยแบบมากกวาหนึ่งชั้น 

(ก)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตร  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(ข)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  ถึง  ๔๐๐  ตารางเมตร 

(ค)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๓)  กิจการกอสรางอาคารพาณิชย  สํานักงาน  ตึกแถว   

(ก)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตร  ถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

(ข)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  ถึง  ๔๐๐  ตารางเมตร 

(ค)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

(๔ )   กิจการกอสร า ง   อพารท เมนต   แมนชั่ น   เกส เฮาส  

คอนโดมิเนียม  และอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  โรงแรม  

ลานสเกต  ดิสโกเทก  โรงงานอุตสาหกรรม   

กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 

๓๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



 
 

แบบ  กอ.  ๑ 

เลขท่ีรับ………./……………                            เลขท่ี......................... 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

       เขียนท่ี………………….……….…………………….………   

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

  ขาพเจา………………………………………………………………..…..อายุ…………ป  สัญชาติ…..…...…….   

อยูบานเลขท่ี……….…..หมูท่ี….……..…..ตรอก/ซอย…………………...……………  ถนน….………………..……….….………  

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

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................  

.............................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา  

…………………………………………………....………ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……........หมูท่ี…….…....ซอย.....................................

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

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี)   

  ๔.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี)   

  ๕.  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอรับรองว า   ข อความในแบบคําขอรับ ใบอนุญาตนี้ เปนความจริ ง ทุกประการ   

และจะปฏิบัติตามกฎหมายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  หรือเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  

กําหนดทุกประการ 

 

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

      (…………………………………..………..)   



 
 
 

แบบ  กอ.  ๒ 

 

 

 

เลมท่ี  /  เลขท่ี  /  . 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  อนุญาตให......................................................................................................อายุ...................ป  

สัญชาติ..........................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................หมูท่ี...............ซอย........................ถนน.....................

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

  ขอ  ๑.  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท....................................................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.........................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................

หมูท่ี................ซอย..........................ถนน.......................ตําบล..........................อําเภอ.........................................

จังหวัด.................................โทรศัพท.....................................คาธรรมเนียม...................บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน  

เลมท่ี............เลขท่ี..............ลงวันท่ี………..เดือน...............................  พ.ศ.  ............................   

  ขอ  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  เรื่อง  การควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได   

   (๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ดวย   

         ๓.๑  ควบคุมและดูแลสถานประกอบการไมใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม   

และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

     ๓.๒  ควบคุมไมใหเกิดเสียงดังรบกวนมากเกินไป 

     ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุ  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ................ 

    ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.................. 

       (ลงชื่อ)     

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

                        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 
 

แบบ  กอ.  ๓ 

เลขท่ีรับ/................................. 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

  ขาพเจา....................................................................................................อายุ........................ป  

สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.......................................ตรอก/ซอย......................

ถนน.........................................ตําบล....................................................อําเภอ................................................  

จังหวัด............................................โทรศัพท................................................โทรสาร……………………………………… 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท………………. 

........................................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล   

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...........หมูท่ี....................ซอย.................ถนน................. 

ตําบล.............................................อําเภอ......................................จังหวัด...........................................................   

โทรศัพท............................................................. 

  พรอมทําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว  คือ 

  ๑.  ใบอนุญาตเดิมหรือสําเนา 

  ๒.  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย   

ตอสุขภาพเดิม  (ถามี)   

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

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

 

 



 
 

แบบ  กอ.  ๔ 

เลขรับท่ี..................../....................... 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

  ตามท่ีขาพเจา..................................................................................................อายุ.................ป  

สัญชาติ…………………….อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย...................ถนน..............................

ตําบล............................อําเภอ.........................................................จังหวัด..........................................................

โทรศัพท...................................ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.........................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.......................

หมูท่ี......................ตําบล....................อําเภอ............................................จังหวัด..................................................  

โทรศัพท.........................................................   

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการ

เก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


