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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี)  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

และนายอําเภอวัดเพลง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๕  ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลวัดเพลง  คือ 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเก็บคาดู  หรือ

บริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว  ไดแก 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑที่มาจากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสม  หรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ไดแก 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การขายตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแปง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (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 
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   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง  

ไดแก 

   (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  ผลิตภัณฑชําระตาง ๆ   

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  ไดแก   

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักรกล 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย   

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร  ไดแก 

   (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  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ไดแก   

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

รถยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  หรือปรับปรุง

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๓)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๔)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๖)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม  ไดแก 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
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   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  ไดแก 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการ  (๙.๑) 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนใน

ทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรอืแตงผมเวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริการรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือฝกซอมสนามกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ  ไดแก 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนดาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่นดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  ไดแก 

   (๑๑.๑)  การทําภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตซ  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตกระดาษทราย   

  (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  ไดแก 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ   

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงขอเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมถายรูป  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบดวยวตัถพุลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
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   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา   

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ  ไดแก   

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุผลิตภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ  ๖  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบการและ

มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วันนับแตวันใชขอบัญญัตินี้แลว  หามผูใดดําเนินกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพซึ่งกําหนดใหควบคุมดังระบุในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๘  ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  ไดกําหนดใหตามควรแกกรณี  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองอยูในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไปใหพนจาก 

สถานที่นั้นไดสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ํ าสาธารณะหรือบอรับน้ําโสโครก 

ดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบไมรั่วซึม  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมอยูในลักษณะท่ีขัดตอสุขลักษณะ  หรือเปน

ที่เดือดรอนรําคาญแกประชาชน 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ประกอบการสวนใดควรจะตองทําพ้ืน

ดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ํารั่วซึม  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือตองมี

เครื่องชวยระบายน้ํา  เครื่องปองกัน  กําจัดควัน  เถา  มูล  กล่ิน  ไอ  หรืออื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุเดือดรอน

รําคาญ  ผูประกอบกิจการจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 

  (๕)  ตองจัดใหมีแสงสวางและทางระบายน้ําใหเพียงพอ  รวมท้ังตองจัดสถานที่ให

สะอาดเรียบรอย  ไมเปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

  (๗)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  สําหรับสถานที่เล้ียงสัตว  ตองมีบริเวณที่ขังหรือปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

  (๙)  สถานที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตองมีสถานท่ีตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบ 

  (๑๐)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและหรือคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งอาจมีคําแนะนําหรือส่ังเพ่ิมเติมเปนการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีไดตามความจําเปน 

ขอ  ๙  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑) ตองรักษาดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ตามกําหนดขอ  ๘  ใหอยูใน

ภาวะอันดีอยูเสมอ  ตองทําความสะอาดสถานท่ีประกอบการใหสะอาดอยูเสมอและรวมทั้งตองดูแลรักษา

พ้ืนที่และรางระบายน้ําใหอยูในสภาพใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๒) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๓) ตองรักษาสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอยไมเปนที่อยูอาศัยหรือเพาะพันธุสัตวนําโรค 

  (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี

ประกอบกิจการ  เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนกิจการที่กระทําไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจง 

ความประสงคใหทราบแลว 

  (๕) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูประสงคขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งมีการควบคุม

ตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองย่ืนเรื่องตามแบบ  กอ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารหลักฐาน 

ที่กําหนด 

ขอ  ๑๑  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่กําหนดในขอ  ๘  ครบถวนและการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุ

กระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตไดตามแบบ  กอ.๒ 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายใน  

๑๕  วันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี

ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูแทน 

หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณีทราบ  กรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ 

ใหสงหนังสือแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไว ท่ีเปดเผยเห็นไดงาย   

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผูตองรับหนังสือและใหถือวาไดรับทราบหนังสือนั้นแลว  ตั้งแตเวลาที่

หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 
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ขอ  ๑๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใหผูไดรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตไวในท่ี

เปดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการ

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

โดยเครงครัด 

ขอ  ๑๕  หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 

ตองย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมดวยหลักฐาน  ตอไปนี้คือ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๑๖  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวพรอมลง  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

ผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนหรือตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกใบตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  พรอมเลมที่  เลขท่ี  วันเดือนป  ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.๓  

พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  การตออายุใหทําไดคราวละหนึ่งปนับตั้งแตวันถัดจาก

วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ 

ขอ  ๑๘  การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้  ผูไดรับใบอนุญาตจะตองชําระภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  หากมิไดชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของ

ยอดเงินคาธรรมเนียม 

ขอ  ๑๙  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๑ 
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  (๒)  ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๒   

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๓   

  (๔)  แบบคํารองท่ัวไป 

ขอ  ๒๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ

รายละเอียดใด ๆ  ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้   

ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ  ๒๑  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้บั งคับใช  ผูดํา เนินกิจการ 

ตามประเภทที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๑  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๒  ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขทั่วไป  และกําหนดในขอ  ๖  ขอ  ๘  และขอ  ๙  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๓  หามผูใดสะสมวัตถุที่อาจทําใหเกิดเพลิงลุกไฟไหมไดงายไวในอาคารหรือบริเวณอาคาร

และที่ดินเอกสิทธิ์ครอบครอง  ตองไดอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ผูใดฝาฝนปรับครั้งละไมเกิน 

หารอยบาทถวน 

ขอ  ๒๔  การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในชุมชนเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลวัดเพลงดวยเครื่องจักรกลหรือวิธีอื่น ๆ  จะตองควบคุม  กล่ิน  เสียง  ควัน  น้ําเสีย   

ทําใหเกิดผลกระทบตอความสงบและสุขภาพอนามัยของประชาชน  ผูใดฝาฝนปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕  ผูใดใชพาหนะบรรทุกส่ิงปฏิกูลหรือมูลสัตวอื่น ๆ  ที่มีกล่ินเหม็นเปนที่นารังเกียจ 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  ทําการขนยายถายเทหรือเปล่ียนแปลงสภาพในท่ีสาธารณะ  ตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ผูใดฝาฝนปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต

ตามขอ  ๒๐  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  กฎ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  แซโลว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัเพลง 



 บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2559 

 

ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

1.1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน แมงหรือแมลง 
      1.1.1 การเลี้ยงสัตวบก 
               (1) จํานวนไมเกิน   20  ตัว 
               (2) จํานวนตั้งแต    21 – 100  ตัว 
               (3) จํานวนตั้งแต    100 ตัวข้ึนไป 
      1.1.2 การเลี้ยงสัตวปก 
               (1) จํานวนตั้งแต    101 – 1,000 ตัว 
               (2) จํานวนตั้งแต    1,001  ตัวข้ึนไป 
      1.1.3 การเลี้ยงสัตวน้ํา 
               (1) จํานวนไมเกิน   1,000  ตัว 
               (2) จํานวนตั้งแต    1,001 – 10,000  ตัว 
               (3) จํานวนตั้งแต    10,001  ตัวข้ึนไป 
       1.1.4 การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน 
               (1) จํานวนไมเกิน   100  ตัว 
               (2) จํานวนตั้งแต    101 – 1,000  ตัว 
               (3) จํานวนตั้งแต    1,001  ตัวข้ึนไป 
       1.1.5 การเลี้ยงแมงหรือแมลง 

 
 
 

100 
300 

1,000 
 

200 
500 

 
100 
300 
500 

 
100 
300 
500 
100 

 1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
1.2.1 จํานวนไมเกิน  20 ตัว 
1.2.2 จํานวนตั้งแต   21 - 100 ตัว 
1.2.3 จํานวนตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 

 
100 
300 
500 

 1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ 
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 

1,000 
2 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด     
และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     2.๑.1 ไมใชเครื่องจักร 
     2.๑.2 ใชเครื่องจักร 

 
 

500 
1,000 

2.2 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
 

800 



ลําดับท่ี 
กิจการ คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

2.4 การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
100 
800 

2.5 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 800 
2.6 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 
เขาสัตว   หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
      2.6.1 ไมใชเครื่องจักร 
      2.6.2 ใชเครื่องจักร 
            (1) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร  
            (2) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกินกวา 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

500 
 

800 
1,500 

2.7 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 
การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปน
อาหารสัตว   
            (1) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร  
            (2) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

500 
1,000 

2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง 800 
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  

3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 500 
3.2 การผลิตกะป พริกแดง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู  ไตปลา 
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

500 

3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      3.3.1 การผลิต การหมัก 
      3.3.2 การสะสม 

 
 

500 
200 

3.4 การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
300 

3.5 การนึ่ง การตม การเค่ียว การตากหรือวิธีอ่ืนๆ ในการผลิตอาหารจากสัตว      
พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

300 
3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
500 
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ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 

3.7 การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
      3.7.1 เสนหม่ี 
      3.7.2 ขนมจีน 
      3.7.3 เสนกวยเตี๋ยว 
      3.7.4 เตาฮวย  เตาหู 
      3.7.5 วุนเสน 
      3.7.6 เก้ียมอ๋ี 
3.8 การผลิตแบะแซ 

 
500 
300 
500 
300 
500 
300 

1,000 
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      3.9.1 โดยไมใชเครื่องจักร 

 3.9.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
      3.9.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป 

 
500 
800 

1,500 
3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง ขนมเปยะ 
        3.10.1 โดยไมใชเครื่องจักร 
        3.10.2 โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
800 

3.11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

800 

3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่ม ชนิดตาง ๆ 
บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใดยกเวนการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        3.๑๒.1 โดยไมใชเครื่องจักร 

   3.๑๒.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
        3.๑๒.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป 

 
 

300 
500 
800 

3.13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
        3.13.1 การผลิต 
        3.13.2 การแบงบรรจุ 

 
500 
200 

3.14 การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,500 
3.15 การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 2,000 
3.16 การค่ัวกาแฟ 800 
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 1,000 
3.18 การผลิตผงชูรส 2,000 
3.19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 1,000 
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
300 

3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 300 
3.22 การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 500 
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กิจการ คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 3.23 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 800 

3.24 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 2,500 
3.25 การผลิตน้ําแข็ง   ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายและ 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
        3.25.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
        3.25.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน   
20 แรงมา 
        3.25.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา  20 แรงมา แตไมเกิน 
100 แรงมา 
        3.25.4 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา  100  แรงมาข้ึนไป 

 
 

500 
 

800 
 

1,000 
2,000 

 3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป 
   3.26.1 มีกําลังรวมเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 10  แรงมา 
   3.26.2 มีกําลังรวมเกินกวา 10 แรงมาข้ึนไป 

 
1,000 
2,000 

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง 

 

4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 4.1.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
 4.1.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
800 

1,500 
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 1,000 
4.3 การผลิต ผลิตภัณฑจากสําลี 800 
4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 500 
4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 1,000 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 500 
5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
     5.2.1 รับซ้ือยางแผน 
     5.2.2 รับซ้ือข้ียาง 
     5.2.3 รับซ้ือน้ํายาง 
     5.2.4 รับซ้ือปาลมรวง, ปาลมทะลาย 

500 
2,500 
1,500 
1,500 
2,000 

5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 
5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร 

๕.๔.1 ใชเครื่องสีขาวท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 25  แรงมา 
     ๕.๔.2 ใชเครื่องสีขาวท่ีมีกําลังรวมไมเกิน 25  แรงมาข้ึนไป 
 

 
1,500 

 
500 

1,000 
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 5.5 การผลิตยาสูบ 

      5.5.1 โดยไมใชเครื่องจักร 
      5.5.2 โดยใชเครื่องจักร 
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
5.7 การผลิต การสะสมปุย 
      5.7.1 การผลิต โดยใชเครื่องจักร 
      5.7.2 การสะสม     

 
500 

1,000 
500 

 
1,000 
500 

5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 500 
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 500 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
      6.1.1 โดยไมใชเครื่องจักร 
      6.1.2 โดยใชเครื่องจักร 

 
800 

1,000 
6.2 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 6.1 3,000 
6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 6.1 

 
1,000 

6.4 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน 6.1 

 
1,000 

 6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 
ใน 6.1 

 6.5.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
      6.5.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

800 
1,200 

6.6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 1,500 
7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

7.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 
ยานยนต 

 7.1.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
      7.1.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

500 
1000 

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 7.๒.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
      7.๒.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 
7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุง 
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
 

500 
1,000 

 
 

1,000 
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 7.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต 

7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
7.6 การปะ การเชื่อมยาง 

 7.6.1 จักรยาน จักรยานยนต 
 7.6.2 รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

500 
500 

 
300 
500 

7.7 การอัดผาเบรก ผาคลัตซ 500 
8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 500 
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือ 
การตัดไมดวยเครื่องจักร 

 
1,000 

8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของตาง ๆ ดวยเครื่องจักร หรือการพน  
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

8.3.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
     8.3.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

800 
1,000 

8.4 การอบไม 800 
8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 800 
8.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

8.6.1 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อไมเกิน  200  ตารางเมตร 
     8.6.2 สถานท่ีประกอบการมีเนื้อเกินกวา  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
500 
800 

8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 500 
8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน 500 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
9.1 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
1,000 

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการดังกลาว 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
3,000 

9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 
การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
500 

9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      9.4.1 มีจํานวนหองพักไมเกิน  100  หอง 

 9.4.2 มีจํานวนหองพักตั้งแต   101 หอง 
9.5 การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      9.5.1 มีจํานวนหองพักไมเกิน  50  หอง 
      9.5.2 มีหองพักตั้งแต   50 - 100 หอง 

 
1,000 
2,000 

 
 

500 
1,000 
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ลําดับท่ี 
กิจการ คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
       9.5.3 มีหองพักตั้งแต   101 หองข้ึนไป 

9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
2,000 
1,000 

9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี รําวง รองแง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ 
การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 
1,000 

9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,000 
9.9 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

 
1,000 

9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
        9.10.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางเมตร 
        9.10.2 พ้ืนท่ีเกินกวา 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร 
        9.10.3 พ้ืนท่ีเกินกวา 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 
        9.10.4 พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

100 
300 
500 

1,000 
9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

2,000 
9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
       9.12.1 กิจการสวนสนุก 

  9.12.2 กิจการตูเกม  
            (1) มีตูเกมจํานวนไมเกิน 5 ตู  
            (2) มีตูเกมจํานวนตั้งแต 6 – 10 ตู 
            (3) มีตูเกมจํานวนเกินกวา 10 ตู 

 
3,000 

 
500 

1,000 
1,500 

 9.13 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข    
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 1,500 
9.14 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 500 
9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือ เจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 300 
9.16 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 3,000 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
10.1 การปนดาย   การกรอดาย   การทอผาดวยเครื่องจักรหรือดวยก่ีกระตุก               
ตั้งแต   5  ก่ีข้ึนไป 
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
        10.4.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 

 
 

500 
800 
800 

 
300 
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ลําดับท่ี 

กิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
         10.4.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา 20 แรงมา แตไมเกิน 

100 แรงมา 
        10.4.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา 100 แรงมา 

 
800 

1,500 
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 

   10.5.1 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  5 – 10  เครื่อง 
   10.5.2 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  11 – 50  เครื่อง 

        10.5.3 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  51 – 100  เครื่อง 
        10.5.4 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  101 เครื่อง 

 
200 
500 

1000 
2,000 

10.6 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
        10.6.1 โดยไมใชเครื่องจักร 
        10.6.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 20 แรงมา 
        10.6.3 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมเกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป 

 
200 
500 
800 

10.7 การซัก อัดกลีบ อัดสีผา โดยใชเครื่องจักร 1,000 
10.8 การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

   10.8.1 โดยไมใชเครื่องจักร 
        10.8.2 โดยไมใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
        11.1.1 โดยไมใชเครื่องจักร 

   11.1.2 โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
11.2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 5,000 
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
        11.3.1 โดยไมใชเครื่องจักร 

   11.3.2 โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 
 
 

11.4 การสะสมซีเมนต การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   11.4.1 ไมเกิน  5000 กิโลกรัม 

        11.4.2 เกินกวา  5000 กิโลกรัมข้ึนไป 
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
11.8 การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม  
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา     
เปนตน 
 

 
500 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 

1,000 
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ลําดับท่ี 
กิจการ คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000 
 11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000 
 11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือ 
สารตัวทําละลาย 

 
2,500 

12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
        12.2.1 การผลิต, บรรจุ 
        12.2.2 การสะสม 
                   (1) สถานท่ีสะสมกาซมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
                   (2) สถานท่ีสะสมกาซท่ีมีพ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป 
                   (3) ปมกาซ 

 
2000 

 
1,000 
1,500 
2,000 

12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 

   12.3.1 การผลิต การกลั่น 
   12.3.2 การสะสม การขนสง 
             (1) เกินกวา 100 แตไมเกิน 1,000 ลิตร 
             (2) เกินกวา 1,001 แตไมเกิน 5,000 ลิตร 
             (3) เกินกวา 5,000 แตไมเกิน 10,000 ลิตร 
             (4) เกินกวา 10,000 ลิตรข้ึนไป 

 
 

10,000 
 

500 
1,500 
3,000 
5,000 

12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
   12.4.1 เพ่ือการขาย 
             (1) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 100 ตารางเมตร 
             (2) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป 
   12.4.2 เพ่ือขายปลีก 
             (1) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 100 ตารางเมตร 
             (2) สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

1,000 
2,000 

 
500 

1,000 
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการใน  7.1  1,000 

 12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด           
เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.7 การโม การบดชัน 
12.8 การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
 
 

 
1,000 
500 

2,000 
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ลําดับท่ี กิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

        12.9.1 การผลิต 
        12.9.2 การลางฟลมรูปถาย 
        12.9.3 การลางฟลมภาพยนตร 

 
5,000 
1,000 
2,000 

12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ
ท่ีคลายคลึง 

 
1,000 

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,500 
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 3,000 
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 2,000 
12.14 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

 
2,000 

12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 2,000 
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
          12.16.1 การผลิต การบรรจุ 
          12.16.2 การสะสม การขนสง เพ่ือขายสง 
          12.16.3 การสะสม การขนสง เพ่ือขายปลีก 

 
1,000 
500 
300 

12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 1,000 
13 กิจการอ่ืน ๆ  

 13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
   13.1.1 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา 
   13.1.2 โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป 

 
1,000 
500 

 13.2 การผลิต การซอมเครื่ องอิ เล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
        13.2.1 เนื้อท่ีสถานท่ีประกอบการไมเกิน 250 ตารางเมตร 
        13.2.2 เนื้อท่ีสถานท่ีประกอบการเกินกวา 250 ตารางเมตร 

 
 

300 
800 

 13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 300 

 13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 300 

 13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 800 

 13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 800 

 13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 800 

 13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 500 

 13.9 การกอสราง 1,000 
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 แบบ กอ. 1  
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

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

ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว).....................................................................................................................................  
   เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาต.ิ.............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่          อยูบานเลขที.่.................................  
หมูที่...................... ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................  
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................โทรศัพท..............................โทรสาร.......................................  
   เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบยีนเมื่อ.......................................................  
มีสํานักงานอยูเลขที.่.....................หมูที่....................ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท......................................  
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผูขออนุญาต ดังนี ้ 
1. (นาย,นาง,นางสาว)...................................................อยูบานเลขที.่.............................หมูที่...................................  
ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.....................................  
จังหวัด......................................โทรศัพท..................................โทรสาร.........................................  
2. (นาย,นาง,นางสาว)..........................................................อยูบานเลขที.่........................หมูที่..................................  
ตรอก/ซอย...........................ถนน............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..................................  
จังหวัด......................................โทรศัพท..................................โทรสาร............................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  
1. ชื่อสถานประกอบการ............................................ประกอบกิจการ........................................................  

ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...............................ลําดบัที.่.........................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม
............แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการบริการใหระบ ุจํานวนหอง............หองหรือจํานวนทีน่ั่ง............ที่นั่ง 
กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจาํนวนตัว.................ตัว) จํานวนคนงาน.....................คน  

2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.................. หมูที่........................ถนน..................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด ...................................... โทรศัพท...............................................................
โทรสาร.........................อาคารประกอบการมีเนื้อที่............................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ  
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................
อาคารประกอบการเปนของ......................................................อาคารประกอบการ    มีอยูเดิม    กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)  
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ........................... 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ      มี      ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานเหนือ.........................................................................................................  

ดานใต...............................................................................................................  
ดานตะวันออก................................................................................................... 
ดานตะวันตก..................................................................................................... 
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3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ..........................ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจาํสปัดาห.................................................................  

4. จํานวนและระดบัผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
4.1 เจาหนาที่บริหารและวชิาการ.....................................คน  
4.2 คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
4.3 ผูชาํนาญการจากตางประเทศ.....................................คน  
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  

5. การผลิต  
5.1 ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดบิ  

วัตถุดิบ          ปริมาณการใช (ตอป)                      แหลงที่มา (ระบุบริษัท/ 
                                                                                     หางรานของผูจาํหนาย)  

5.1.1 ...................................              ................................................         ……………………………...... 
5.1.2 ...................................      ...............................................         ….................................. 
5.1.3 ...................................              ...............................................         .................................... 
5.1.4 ...................................       ...............................................         ....................................  
5.1.5 ..................................               ...............................................         ....................................  

5.2 ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย  
            ผลิตภัณฑ        ปริมาณการผลิต (ตอป)                 การจําหนาย (ระบุสถานที่  
                                                                                                        จําหนาย)  

5.2.1 ...................................               ..............................................            .................................... 
5.2.2 ...................................       ..............................................         .................................... 
5.2.3 ...................................               ...............................................         .................................... 
5.2.4 ...................................        ...............................................          .................................... 
5.2.5 ...................................       ..............................................         ..................................... 

5.3 วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี)  
               วัตถุผลพลอยได                         ปริมาณวัตถุผลพลอยได                  จําหนายได/จําหนายไมได  

5.3.1 .................................                  …...........................................         …………………………………  
5.3.2 ..................................        …...........................................         ………………………………… 
5.3.3 ..................................        …...........................................         ………………………………… 

5.4 อุปกรณ/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
5.4.1 ................................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เคร่ือง  
5.4.2 ................................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เคร่ือง 
5.4.3 ................................. ขนาด.............................แรงมา    จํานวน............................... เคร่ือง 
6. การควบคุมมลพิษ  

6.1 มลพิษที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชือ่และปริมาณ)  
(ถามี)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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6.2 การควบคุมมลพษิกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/
สิ่งปฏิกูล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

7. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตัง้สถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 

9. แผนที่แสดงพืน้ทีป่ระกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชัน้ใหแสดงทุกชัน้) รวมทั้งที่พักของ  
ผูปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ (ถาม)ี  
 
 
 
 
 
 

10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต  
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 

10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
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11. หลักฐานที่นาํมาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
   11.1 สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
   11.2 สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
   11.3 สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนทีต่ั้งสถานประกอบการ  
   11.4 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  
              (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
   11.5 หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดยถูกตองตาม  
               กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
   11.6 หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ ์ 
               ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)  
   11.7 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ  
               ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
   11.8 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนทีเ่ก่ียวของ  
   11.9 อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

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

............................................................................................................................................... 
แบบ กอ.1 เลขที่.............................................กิจการลําดับที่...................................................................................... 
รับไวเมื่อวันที่................................................ผูรับ......................................................................................................... 
             
 



แบบ กอ.2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี      เลขท่ี        ป    
  อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ                 อายุ           ป 
สัญชาติ                 เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................   อยูบาน/สํานักงาน 
เลขท่ี   ตรอก/ซอย     ถนน     

หมูท่ี   ตําบล/แขวง        . อําเภอ/เขต       
จังหวัด           โทรศัพท    โทรสาร      
  ขอ  1  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท                
ลําดับท่ี     คาธรรมเนียม          บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี    
เลขท่ี     ลงวันท่ี  เดือน           พ.ศ.                       
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา    พ้ืนท่ีประกอบการ      ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร   แรงมา     จํานวนคนงาน    คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…….. 
หมูท่ี     ตรอก/ซอย     ถนน     
ตําบล           อําเภอ               จังหวัด                 
โทรศัพท         โทรสาร          
  ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
   (1)           
                  
   (2)           
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี   เดือน          พ.ศ.    
 
     ออกให  ณ  วันท่ี       เดือน        พ.ศ.    
 
 

(ลายมือชื่อ) 
          (..............................................) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

 



 
 

                   แบบ กอ.3 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

       เขียนท่ี.............................................................. 
       วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ...........
ขาพเจา (นาย,นางสาว)...................................................................................................................................... 

 �  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ ......... ป     สัญชาติ ..............................เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขท่ี  ..............................................................    อยูบานเลขท่ี  ...............................................หมูท่ี .............
ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...............................โทรศัพท..........................โทรสาร ....................      

        � เปนนิติบุคคลประเภท .......................................................  จดทะเบียนเม่ือ.................................
มีสํานักงานอยูเลขท่ี................................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน .......................................ตําบล/แขวง .......................................อําเภอ/เขต ........................................... 
จังหวัด ..............................โทรศัพท............................โทรสาร ................................ โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 
 1. (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................... อยูบานเลขท่ี ..................................
หมูท่ี .............ตรอก/ซอย ............................ ถนน .............................. ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ...........................โทรศัพท............................โทรสาร ............................ 
 2. (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................. อยูบานเลขท่ี ................................
หมูท่ี .............ตรอก/ซอย ............................ ถนน .............................. ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................โทรศัพท...........................โทรสาร ............................ 

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
เลมท่ี ..................... เลขท่ี..............ป ............................ ประกอบกิจการ........................................................ 
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................................................... 
ลําดับท่ี ..................... โดยใชชื่อประกอบการวา...............................................................................................
สถานท่ีต้ัง ................................หมูท่ี ................ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................... 
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .......................................
โทรศัพท.................................โทรสาร .................................กําลังเครื่องจักรโดยรวม........................... แรงมา 
(กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง  .......... หองหรือจํานวนท่ีนั่ง ........... ท่ีนั่ง    
กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว..............  ตัว ) จํานวนคนงาน .................. คน 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี ................................ ตารางเมตร ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี ............ เดือน .........................................พ.ศ. ........................ 
โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 � 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ ( ผูประกอบการ/ 
ผูถือใบอนุญาต ) 

   � 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 
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 � 3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

� 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

          � 5. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได  

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

          � 6. หนังสือยินยอมใหอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมี

กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

  � 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ   (กรณี เจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 �8. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  �9. อ่ืน

(ระบ)ุ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
       ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

    ความเห็นของเจาหนาท่ี 

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

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

                                            (                               ) 
  
 

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

                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
 
 

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

                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 



 
 

แบบ กอ. 6 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

            ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................อายุ............... ป 

สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... อยูบาน/สํานักงาน

เลขท่ี.............. หมูท่ี............... ตรอกซอย....................................ตําบล/แขวง............................................. 

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

โทรสาร..............................................ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว  

โดยมีรายละเอียด คือ 

            1. ใบอนุญาตเลมท่ี........................เลขท่ี.................ป...............ออกใหเม่ือวันท่ี.............................. 

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

            2. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………..………………

ประกอบกิจการประเภท...................................................................ลําดับท่ี....................................................

กําลังเครื่องจักร................................แรงมา จํานวนคนงาน......................คน 

   3. สถานประกอบการตั้งอยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................

ถนน......................... ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................... 

โทรศัพท..............................................โทรสาร.............................................. 

     ขอยื่นคําขอรับอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน ( ) สูญหายหรือถูกทําลาย ( ) ชํารุดในสาระสําคัญ 

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  1. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
  2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูจัดการ 
  3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  4. กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
  5. กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 
มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
  6. กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนําหลักฐานการแจงความ ณ สถานีตํารวจ
ทองถ่ินมาแสดง 
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  ขอรับรองวา  ขอความใบแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ      
     

                                         ลงชื่อ....................................................................ผูรับใบอนุญาต 

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

 

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

แบบ กอ. 6 เลขท่ีรับหนังสือ..............................ใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี...................ป................... 

กิจการลําดับท่ี.......................ชื่อผูยื่นคําขอ........................................................................................................ 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ.................................................รับไวเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ.............. 
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