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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุมและนายอําเภอโคกสําโรง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุมนับแตวันประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุมแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจการพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

กิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

ขอ ๖ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 
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   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต   

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 
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     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ในอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับในอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับในอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับในอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือกิจการอื่น   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๘) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบการหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบการวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคมุน้าํหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว   

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

     (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  สาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

     (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
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     (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนผสม  เชน  ผาเบรก   

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ   

ปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๑๒.๔)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  สารออกซิไดซ  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
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   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิต  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรอืสารเคมอีันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟาอุปกรณ   

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

     (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต  และผูท่ีไดรับใบอนญุาตตองปฏิบตั ิ

 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาต  และผูท่ีไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑)  ที่ตั้งของสถานท่ีประกอบการตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

  (๒)  สถานที่ที่ใชดําเนินกิจการตองมีการดูแลสภาพ  หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช 

ดําเนินกิจการและมีมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งหมายถึงสภาวการณสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม

ของสถานประกอบการ  ทั้งในดานการดูแลรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบของอาคารสถานที่   

การรักษาสภาพการใชงานของเครื่องมือ  อุปกรณ  ระบบการระบายน้ําเสีย  ระบบการระบายอากาศ  

แสง  เสียง  ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  เปนตน 

  (๓)  ตองมีมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งหมายความรวมถึงระบบการปองกัน 

อุบัติเหตุ  อัคคีภัย  ระบบการกําจัดมลพิษ  ระบบการปองกันการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร  รวมทั้ง

ระบบการปองกนัตนเองของผูปฏิบตัิในสถานประกอบการนั้น ๆ  ดวย  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันปญหาดานมลพิษ

ที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของคนงาน  ประชาชนทั่วไป  และชุมชน   

  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  

และเจาพนักงานสาธารณสุข  ท้ังนี้  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๕  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับแนบเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้มาพรอมกับคําขอ 

    (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
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    (๓)  แบบแปลนการกอสราง 

  (๔)  สําเนาโฉนดที่ดิน 

  (๕)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนในการพิจารณา

ประกอบการขอใบอนุญาต 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานถูกตอง

ครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาคําขอ  และหรือเอกสารหลักฐานที่กําหนดให 

ย่ืนมาพรอมกับคําขอไมถูกตองครบถวน  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดแนะนําใหแกไข  และหรือใหจัดสงเอกสาร 

หลักฐานเพ่ิมเติมแตผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข  และหรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวน 

ภายในเวลาที่กําหนดหรือภายในเวลาท่ีไดอนุญาตใหขยายออกไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะถือวา 

ผูย่ืนคําขอไมประสงคจะใหดําเนินการตามคําขอตอไป   

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวันพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

แลวแตกรณี  พรอมแนบเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาแจงความ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๕  การออกใบแทนใบอนุญาตใหมีตัวหนังสือสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี   

วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม   

ระบุถึงสาเหตกุารสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาต  ใหใชไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ  ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามขอบัญญตัินี ้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.  ศ.  ๒๕๓๕  หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน 

ใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลการะทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาต  และผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองชาํระคาธรรมเนียมตอเจาพนักงานทองถิน่ 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาต  หรือในวันที่มาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูประกอบกิจการรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระคาปรับ 

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนญุาตรายใดคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกนิกวาสองครั้งใหเจาพนกังานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดงมะรุม 

 

หมวด  ๕ 

แบบพิมพ 

 

ขอ  ๒๐  แบบพิมพที่ใชตามขอบัญญัตินี้   

  (๑) คําขอรับใบอนุญาต  (แบบ  กอ. ๑) 

  (๒) คําขอใบแทนใบอนุญาต (แบบ  กอ. ๑/๑) 

  (๓) ใบอนุญาต   (แบบ  กอ. ๒) 

  (๔) คําขอตออายุใบอนุญาต  (แบบ  กอ. ๓) 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๒๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิีต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิชัย  วงศศรไีทย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดงมะรุม 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภทการคา้ อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
 ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
  ก.  จํานวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 
  ข.  จํานวน  ต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

- 
-

  ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร  
   ก.  จํานวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ -
   ข.  จํานวน  ต้ังแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ -
   ค. จํานวน ๒๐๑ ตัวขึ้นไป ๕๐๐ -
  ๑.๑.๓ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ นก  

   ก.  จํานวนต้ังแต่  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ -
   ข.  จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ -
   ค.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ -
   ง.  จํานวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ -
   จ.  จํานวนต้ังแต่  ๕,๐๐๑  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ๑.๑.๔ การเลีย้งสัตว์นํ้า  กระชังปลา สัตว์เลี้อยคลาน  บ่อ 

หรือกระชังละ 
๑๐๐ - 

  ๑.๑.๕ การเลีย้งแมลง กระชัง คอกละ ๕๐ -
 ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐ -
 ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  

อันมีลักษณะทาํนองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรอืเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการน้ัน  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๓,๐๐๐ - 

๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 ๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย    

การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๑๕๐ - 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์  ทียั่งไม่ได้ฟอก ๕๐๐ -
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐ -
 ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐ -
 ๒.๕ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด
๕๐๐ - 

 ๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย       
กระดูกสัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์

๕๐๐ - 

  ๒.๖.๑ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงมา้ขึ้นไป ๕๐๐ -



-๒-              

ลําดับที ่ ประเภทการคา้ อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

  ๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากว่า ๕ แรงม้าลงมา ๒๐๐ -
  ๒.๖.๓ ไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
 ๒.๗ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ   

การสะสม  หรอืการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์

 

  ๒.๗.๑ เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ -
  ๒.๗.๒ เครื่องจกัรทีม่ีกําลังเกินกว่า ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ -
  ๒.๗.๓ เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้าลงมา ๑๐๐ -
 ๒.๘ การสะสมหรือล้างคร่ัง ๕๐๐ -
๓ กิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  
 ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ -
 ๓.๒ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู     

ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐ - 

 ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐ - 

 ๓.๔ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐ - 

 ๓.๕ การน่ึง  การต้ม  การเคีย่ว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย   
การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๒๐๐ - 

 ๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสก้รอก  หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

  

  ๓.๖.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
  ๓.๖.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
 ๓.๗ การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียวเต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  

เต้าฮวย 
 

  ๓.๗.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
  ๓.๗.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
 ๓.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ -
 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
  ๓.๙.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
  ๓.๙.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
 ๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแหง้ จันอับ  

ขนมเป๊ียะ
 

  ๓.๑๐.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
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  ๓.๑๐.๒  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
 ๓.๑๑ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๒,๐๐๐ - 

 ๓.๑๒ การผลตินํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืม
ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๓ การผลติ  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ -
 ๓.๑๔ การผลติผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ -
 ๓.๑๕ การผลติ  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  

นํ้าส้มสายชู
๑,๐๐๐ - 

 ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ -
 ๓.๑๗ การผลติลูกช้ินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ -
 ๓.๑๘ การผลติผงชูรส ๑,๐๐๐ -
 ๓.๑๙ การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒๐๐ -
 ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๒๐๐ - 

 ๓.๒๑ การผลติ  การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ -
 ๓.๒๒ การผลติไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ -
 ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ๒๐๐ -
 ๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ -
 ๓.๒๕ การผลตินํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานทีจ่ําหน่าย

อาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
๓๐๐ - 

 ๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้า 
ขึ้นไป 

๕๐๐ - 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 

  

 ๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
     ๔.๑.๑ เครือ่งจักรที่มีกําลงั  ๕  แรงม้าขึน้ไป ๑,๐๐๐ -
     ๔.๑.๒ เครือ่งจักรที่มีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
     ๔.๑.๓ เครือ่งจักรที่มีกําลงั ๑ แรงม้าลงมา ๓๐๐ -
 ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสฟัีน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางต่าง ๆ  
๑,๐๐๐ - 

 ๔.๓ การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ -
 ๔.๔ การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ -
 ๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๑,๐๐๐ -
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๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
 ๕.๑ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  
  ๕.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
  ๕.๑.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐ -
 ๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ -
 ๕.๓ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรอืแป้งอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๑,๐๐๐ - 

 ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
  ๕.๔.๑  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒๐๐ -
  ๕.๔.๒  เกิน  ๒๐  แรงม้า ๔๐๐ -
 ๕.๕ การผลิตยาสูบ  
  ๕.๕.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
  ๕.๕.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
 ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีข้าวด้วย

เครื่องจักร
 

๑,๐๐๐ 
 
-

 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ -
 ๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
 ๕.๙ การตาก  การสะสม  หรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ -
๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
 ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ  
 

  ๖.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
  ๖.๑.๒  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
 ๖.๒ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรอืโลหะทุกชนิด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน   ๖.๑
๑,๐๐๐ - 

 ๖.๓ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑

๒๐๐ - 

 ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม     
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑

๕๐๐ - 

 ๖.๕ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑

 

  ๖.๕.๑ เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ๖.๕.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
  ๖.๕.๓ เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑ แรงม้าลงมา ๒๐๐ -
 ๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑,๐๐๐ -
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
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 ๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์ 

๕๐๐ - 

 ๗.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

 ๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๒,๐๐๐ - 

   ๗.๓.๑  จักรยานยนต์ ๒๐๐ -
  ๗.๓.๒  รถยนต์ ๓๐๐ -
 ๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ -
 ๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ -
 ๗.๖ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ -
 ๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ ๒๐๐ -
๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้  
 ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ -
 ๘.๒ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง        

การทําคิ้ว  หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
 

      ๘.๒.๑  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
      ๘.๒.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
      ๘.๒.๓  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้าลงมา ๒๐๐ -
 ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรอืการพ่น       

การทาสารเคลอืบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
 

      ๘.๓.๑ เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึน้ไป ๕๐๐ -
      ๘.๓.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ -
      ๘.๓.๒  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๑๐๐ -
 ๘.๔ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ -
 ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
 ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ -
 ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕๐๐ -
 ๘.๘ การเผาถา่นหรือการสะสมถ่าน  
  ๘.๘.๑  ขายสง่ ๒๐๐ -
  ๘.๘.๒  ขายปลีก ๑๐๐ -
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
 ๙.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ -
 ๙.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ -
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 ๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ -
 ๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน
๑,๐๐๐ - 

 ๙.๕ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ -
 ๙.๖ การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
๑,๐๐๐ - 

 ๙.๗ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

 ๙.๘ การจัดใหม้ีการเล่นสเกต โดยมีแสง หรอืเสียงประกอบ 
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

๒,๐๐๐ - 

 ๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ 
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๒๐๐ - 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหาร
ร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเทอร์เนต  
เกมออนไลน์ 

๖,๐๐๐ - 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดลอ้ม

๑,๐๐๐ - 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรอืสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑๐,๐๐๐ -
๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  

 ๑๐.๑ การป่ันด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ 
การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป

 

  ๑๐.๑.๑  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ -
  ๑๐.๑.๒  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีขึ้นไป ๓๐๐ -
  ๑๐.๑.๓  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ -
 ๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝา้ย หรือนุ่น ๕๐๐ -
 ๑๐.๓ การป่ันฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ -
 ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป ๕๐๐ -
 ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ -
 ๑๐.๗ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ -
 ๑๐.๘ การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ -

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ๑๑.๑ การผลติภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  



-๗- 
 

ลําดับที ่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

  ๑๑.๑.๑  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
  ๑๑.๑.๒  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ -
 ๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ -
 ๑๑.๓ การผลติเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ -
 ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  ๑๑.๔.๑  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐ -
  ๑๑.๔.๒  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐ -
  ๑๑.๔.๓  ๕  ตันขึ้นไป ๓,๐๐๐ -
 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง ๕๐๐ -
 ๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๕๐๐ -
 ๑๑.๗ การผลติชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา

หินปูน 
๒๐๐ - 

 ๑๑.๘ การผลติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  
ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 

๒๐๐ - 

 ๑๑.๙ การผลติกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ -
 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ -
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑๐,๐๐๐ -

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
 ๑๒.๑ การผลติ  การบรรจุ  การสะสม   การขนส่งกรด   ด่าง            

สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
๒,๐๐๐ - 

 ๑๒.๒ การผลติ  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรอืแก๊ส ๕๐๐ -
 ๑๒.๓ การผลติ  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต่าง ๆ 
 

   ๑๒.๓.๑  แบบไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ -
  ๑๒.๓.๒  แบบใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๔ การผลติ  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ -
 ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗.๑  
  ๑๒.๕.๑  พ่นสรีถยนต์ ๕๐๐ -
  ๑๒.๕.๒  พ่นสิง่ของอ่ืนนอกจากรถยนต์ ๒๐๐ -
 ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 

เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง
๕๐๐ - 

 ๑๒.๗ การโม ่ การบดชัน ๒๐๐ -
 ๑๒.๘ การผลติสี  หรือนํ้ามนัผสมสี ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๙ การผลติ  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒๐๐ -



  -๘- 
 

ลําดับที ่ ประเภทการคา้ ค่าธรรมเนียมต่อปี
บาท สตางค์

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์   
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๕๐๐ - 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ 
ที่คล้ายคลึง

๕๐๐ - 

 ๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ -
 ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒๐๐ -
 ๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรอืสารเคม ี

อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลอืบเงา ๑,๐๐๐ -
 ๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหะนําโรค 
๕๐๐ - 

 ๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ -
๑๓  กิจการอ่ืน ๆ   

 ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร

 

  ๑๓.๑.๑  เครือ่งจักรมีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ๑๓.๑.๒  เครือ่งจักรมีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน  

๕ แรงม้า 
๕๐๐ - 

  ๑๓.๑.๓  เครือ่งจักรมีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๓๐๐ -
 ๑๓.๒ การผลติ   การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์   เคร่ืองไฟฟ้า  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า
๒๐๐ - 

 ๑๓.๓ การผลติเทียน เทียนไข  หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง ๕๐๐ -
 ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ -
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  
       ๑๓.๕.๑ พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ -
       ๑๓.๕.๒ พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน   

๕๐  ตารางวา 
๕๐๐ - 

       ๑๓.๕.๓ พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไมเ่กิน   
๑๐๐  ตารางวา 

๑,๐๐๐ - 

       ๑๓.๕.๔ พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป ๑,๕๐๐ -
 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๒,๐๐๐ -
 ๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ -
 ๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ -
 ๑๓.๙ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานขึ้นไป ๕๐๐ -



(แบบ กอ. ๑) 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

                                                                                เขียนที่........................................................ 
 
                                                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 
 ข้าพเจ้า.......................................................................... อายุ............. ปี สัญชาติ................               
อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย..................................  ถนน ...............................................
แขวง/ตําบล........................................ เขต/อําเภอ................................ จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท ............................................................................................................................................................... 
จํานวน .................... โรงเรือน   ขนาดกว้าง ..................... เมตร/โรงเรือน  ยาว ....................... เมตร/โรงเรือน   
จํานวนสัตว์ที่เลี้ยง ................ ตัว/โรงเรือน  จํานวนคนงาน ............. คน ใช้เครื่องจักรขนาด................. แรงม้า 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  
ดังน้ีคือ  
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน ................ แผ่น 
  ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน      จํานวน ................ แผ่น 
  ๓) แบบแปลนการก่อสร้าง  จํานวน ................ แผ่น 
  ๔) สําเนาโฉนดที่ดิน  จํานวน ....................... แปลง     รวม .................... แผ่น 

แปลงที่ ๑  เจา้ของที่ดิน ช่ือ ..................................... นามสกุล .................................    
โฉนดที่ดินเลขที่ .......................................... จํานวน......................... ไร่...................งาน ..................... ตารางวา  
ต้ังอยู่ที่ ตําบล........................................ หมู่ที่................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................. 
 

แปลงที่ ๒  เจา้ของที่ดิน ช่ือ..................................... นามสกุล...................................    
โฉนดที่ดินเลขที่ ....................................... จํานวน........................... ไร่ ...................งาน ..................... ตารางวา  
ต้ังอยู่ที่ ตําบล........................................ หมู่ที่.................. อําเภอ ............................จังหวัด ............................ 

 
แปลงที่ ๓  เจา้ของที่ดิน ช่ือ .....................................นามสกุล ...................................    

โฉนดที่ดินเลขที่ ....................................... จํานวน........................... ไร่ ...................งาน ..................... ตารางวา  
ต้ังอยู่ที่ ตําบล.................................... หมู่ที่ ................... อําเภอ ............................. จังหวัด ............................... 

 
๕)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  ....................................................................................................... 

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

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



- ๒ - 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                               
                                                (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 



- ๓ - 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (    )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี .......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  (    )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

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

       ตําแหน่ง.............................................. 
         วันที่................/..................../................. 

                       
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

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

       นายกองค์การบริหารสว่นตําบลดงมะรุม 
      วันที่..................../........................../.................... 

 
 
 



 (แบบ กอ. ๑/๑) 
 

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต  
ประกอบกิจการอันเปน็อันตรายต่อสขุภาพ กรณีใบอนญุาต สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

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

 
                       วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. ......................... 
 
 ข้าพเจ้า........................................................................อายุ..................... ปี  สญัชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย........................................ ถนน................................... 
แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ............................. เทศบาล/อบต. .......................................... 
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
 ขอย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม เน่ืองจากใบอนุญาต
ประกอบกิจการอันเป็นอันตรายสุขภาพ ประเภท ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ตามใบอนุญาตเล่มที่......................เลขที่................/..................ออกให้เมื่อวันที่................. เดือน...................  
พ. ศ.......................... ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียม 
จํานวน.............................บาทเงินเพ่ิม............................บาท รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
(.........................................................................) และได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ  

(๑)  สําเนาใบแจ้งความ  กรณีใบอนุญาตสญูหาย หรือถูกทําลาย   
(๒)  ใบอนญุาตเดิม  กรณีทีชํ่ารุดในสาระสําคัญ 

 (๓)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
            (................................................) 



 
- ๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 (    )  ออกใบแทนให้ 
 (    )  ไม่ออกใบแทนให้ เพราะ .................................................................................................. 
          .......................................................................................................................................... 
 
 
                               (ลงช่ือ) ................................................................. 

          (...........................................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม 
       วันที่................/..................../................. 

 



(แบบ กอ. ๒) 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่....................เลขที่...................../..................... 
 
 
 อนุญาตให้......................................................... สัญชาติ................ อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย....................................... ถนน................................... ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด......................................โทรศัพท์........................................ 
 ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท.................................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...............................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขที่...................... 
หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.............................................โทรศัพท์..........................................
โทรสาร...........................................มีพ้ืนที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง
ขนาด..................................แรงม้า จํานวนคนงาน..................................คน 
ทั้งน้ี  ได้เสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต...............................................บาท  (.........................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่.....................ลงวันที่................เดือน..........................พ.ศ.................... 
 ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลดงมะรุม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑) ......................................................................................................................................... 
  ๓.๒) ......................................................................................................................................... 
  ๓.๓) .......................................................................................................................................... 
 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. ...................... 
 
   ออกให้ ณ  วันที่ ...........................เดือน................................. พ.ศ. .......................... 
 
 
 

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

          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลดงมะรุม  
 



 
- ๒ - 

 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตการเสียค่าธรรมเนียม 
 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (แบบ กอ. ๓) 
 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

เขียนที่..................................................... 
 
                       วันที่............. เดือน............................... พ.ศ. .......................... 
 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ.......................ปี  สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................. 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.......................... เทศบาล/อบต. ...................................... 
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ตามใบอนุญาตเล่มที่.................เลขที่................/.................ออกให้เมื่อวันที่................... เดือน. ..........................
พ.ศ.........................  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  ใบอนุญาตเดิม 
 ๔) ....................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทกุประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)...................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
             (...............................................) 
 
 
 

 
 

 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 

 (    )  ต่ออายุใบอนุญาต 
 (    )  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 

 

    (ลงชื่อ) ................................................................. 
              (...........................................................) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะรุม 
            วันท่ี................/..................../................. 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(    )  เห็นควรต่ออายุใบอนุญาต 
(    )  ไมค่วรต่ออายุใบอนุญาต  
เพราะ  ……..........................………………………….. 
         ……………………………………………………….. 
 
(ลงช่ือ) ....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (...................................) 
ตําแหน่ง.................................................. 
วันที่................/..................../................. 
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	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

