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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลขุนพิทักษโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษและนายอําเภอดําเนินสะดวก 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

(๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

(๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนวยอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

(๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

(๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

(๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
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(๒.๕) การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

(๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือ 

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

(๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ 

(๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

(๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไมหรือ 

พืชอยางอื่น 

(๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

(๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

(๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

(๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

(๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ 

(๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

(๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑ  

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 
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(๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

(๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มผงอื่น ๆ 

(๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

(๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

(๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

(๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

(๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

(๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

(๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

(๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

(๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

(๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ  ทําความสะอาด 

(๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

(๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบูท่ีใช

กับรางกาย   

(๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

(๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ 

(๕)  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

(๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

(๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   
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(๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

(๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

(๕.๕) การผลิตยาสูบ   

(๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

(๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช   

(๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร   

(๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

(๖.๓) การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

(๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)   

(๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

(๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

(๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

(๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

(๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
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(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  หรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย   

(๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

(๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

(๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

(๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

(๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ 

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ   

(๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

(๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไมหวาย  ชานออย 

(๘.๔) การอบไม   

(๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

(๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

(๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
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(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  พักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่น  

ในทํานองเดียวกัน   

(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)   

(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  ตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือ

ส่ิงแวดลอม   

(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
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(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

(๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

(๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

(๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

(๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

(๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

(๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

(๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

(๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

(๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

(๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการใน  (๑๑.๒)   

(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

(๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

(๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการใน  (๖.๕) 

(๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   
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(๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

(๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

(๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

(๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

(๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑)   

(๑.๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน   

(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

(๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

(๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง   

(๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  ในการผลิต

ดอกไมเพลิง   

(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

(๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

(๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ   

(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

(๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา   

(๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   
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(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

(๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที ่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

(๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

(๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

(๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

(๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียนสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนัน้จะตอง

หางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น  ๆ  

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร  ท้ังนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของ

ประชาชน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานท่ีประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวตัถอุันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานท่ีประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไม

นอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจพรอมสําเนา 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ประกอบกิจการ  ในกรณีที่มิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

(๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕)  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

(๖)  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

ของกระทรวงพาณิชย 

(๗)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

(๘)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม

คําแนะนําของสาธารณสุข 

(๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่วระบายน้ํา

ไดสะดวก 

(๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

(๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร  

เ พื่อปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย

ความสะเทือนฝุนละออง  เขมาเถาหรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียงขอกําหนด

ดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

(๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

(๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

(๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

(๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูใดไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลขุนพิทักษ 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง  

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

แบบพิมพ 

ขอ  ๓๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  กอ.๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๓ 

(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

(๕) คําขอใหแกไขรายการในใบอนุญาตใหใชกับ  กอ.๕ 

(๖) คํารองบอกเลิกกิจการใหใชแบบ  กอ.๖ 
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(๗) แบบสํารวจสถานประกอบการ  “กิจกการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  ใหใชแบบ  กอ.๗ 

(๘) แบบรายผลการปฏิบัติงานแกไขปญหามลพิษ  หรือปจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

จากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๘ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ธํารงค  พูลทองดีวฒันา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลขนุพิทักษ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

 ๑.๑  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

 ก. การเลี้ยงสัตวบก  

  (๑)  การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ  

    (๑.๑) การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ เกินกวา ๕ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว ๒๐๐ 

    (๑.๒) การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว  ๔๐๐ 

   (๑.๓) การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ เกินกวา ๔๐ ตัวข้ึนไป  ๖๐๐ 

   (๒)  การเลี้ยงสุกร  

    (๒.๑) การเลี้ยงสุกร เกินกวา ๕ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว  ๑๐๐ 

    (๒.๒) การเลี้ยงสุกร เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว ๓๐๐ 

    (๒.๓) การเลี้ยงสุกร เกินกวา ๔๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ๕๐๐ 

    (๒.๔) การเลี้ยงสุกร เกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว  ๑,๐๐๐ 

    (๒.๕) การเลี้ยงสุกร เกินกวา ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 

   (๓) การเลี้ยงแพะ แกะ  

    (๓.๑) การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกวา ๕ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว  ๑๐๐ 

    (๓.๒) การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว  ๑๕๐ 

    (๓.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ เกินกวา ๔๐ ตัวข้ึนไป  ๒๐๐ 

 ข. การเลี้ยงสัตวปก ไดแก การเลี้ยงหาน เปด ไก นก  

 (๑) การเลี้ยงหาน เปด ไก นก เกินกวา ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ๑๐๐ 

 (๒) การเลี้ยงหาน เปด ไก นก เกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว  ๒๐๐ 

 (๓) การเลี้ยงหาน เปด ไก นก เกินกวา ๕๐๐ ตัวข้ึนไป  ๕๐๐ 

 ค. การเลี้ยงสัตวน้ํา  

 (๑) ไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ๒๐๐ 

 (๒) เกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว  ๔๐๐ 

 (๓) เกิน ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป  ๖๐๐ 

 ง. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  

 (๑) ไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒๐๐ 

 (๒) เกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว  ๔๐๐ 

 (๓) เกิน ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป  ๖๐๐ 

 จ. การเลี้ยงแมลง  ๕๐๐ 



-๒- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมมีก็ตาม 

 

  ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 ๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด  

  ก.  ไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  ใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว  

  ก. การฟอกหนังสัตว ขนสัตว  ๕๐๐ 

  ข. การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก  ๒๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชื้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  ๒๐๐ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว  

  ก.  ไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  

 (๑) ไมเกิน ๑๐ แรงมา  ๕๐๐ 

 (๒) เกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

 (๓) เกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

 

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  

 (๑) ไมเกิน ๑๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

 (๒) เกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๕๐๐ 

 (๓) เกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ       

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

๑,๐๐๐ 

 

 ๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง  ๕๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย       

การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 ๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 

  ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 
  ข.  พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
  ค.  พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา   

ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา       
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

  ก.  การผลิต การหมักไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  ๕๐๐ 
  ข.  การผลิต การหมักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
  ค.  การสะสม  ๑,๐๐๐ 
 ๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน ๕๐๐ 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
       ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
       ค. โดยใชเครื่องจักรมีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน 

เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
๑,๐๐๐ 

 
 ๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 ๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 

  ก.  เสนหม่ี  
 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
  ข.  เสนกวยเตี๋ยว  
 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
 (๒) โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
  ค.  วุนเสน ๑,๐๐๐ 
  ง.  ขนมจีน  
 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 
   (๒)  โดยใชเครื่องจักร  ๔๐๐ 
  จ.  เตาหู เก้ียมอ๋ี เตาฮวย  ๑,๐๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๒,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรมีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรทีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ 
เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรมีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มผงอ่ืน ๆ  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรมีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป  ๑,๕๐๐ 

 ๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู        
ขาวหมาก น้ําตาลเมา 

๒,๐๐๐ 
 

 ๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

  ก. โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 
 ๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  
  ก.  น้ําตาลชนิดอ่ืน ๆ  ๒๐๐ 
  ข.  น้ําตาลทราย  ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๓๐๐ 
 ๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ 

หองเย็น 
๕๐๐ 

 ๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  
 ๔.๑  การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  
  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐ 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๕๐๐ 
 ๔.๒  การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับ

รางกาย 
 

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ๔.๓  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ 
 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 

 



-๖- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
๕. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  
 ๕.๑  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๕.๒  การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐ 
 ๕.๓  การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ      

ในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ 

 ๕.๔  การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
  ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๕ แรงมา  ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๑๕ แรงมา แตไมเกิน ๔๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
  ค.  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๔๐ แรงมาข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
 ๕.๕  การผลิตยาสูบ  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๕.๖  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 
  ข.  ใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๕.๗  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
  ก.  การผลิตปุย  ๑,๐๐๐ 
  ข.  การสะสมปุย  ๕๐๐ 
 ๕.๘  การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ 
 ๕.๙  การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๑,๐๐๐ 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 ๖.๑  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะ   

หรือแร 
 

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมไมเกิน ๒ แรงมา ๕๐๐ 
  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 
  ง.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๕๐๐ 
 ๖.๒  การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖.๑  
  ก.  การหลอม หรือหลอ แกว เหล็ก ตะก่ัว สังกะสี  ๑,๐๐๐ 
  ข.  การกลึง โดยใชเครื่องจักร ต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา  ๕๐๐ 
  ค.  การกลึง โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
  ง.  การตีโดยใชแรงคน  ๓๐๐ 
  จ.  การถลุงแร  ๒,๐๐๐ 

 



-๗- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
  ฉ.  การทําเครื่องแกว และโลหะทุกชนิด  ๕๐๐ 
  ช.  การบัดกรี ๑๐๐ 
  ซ.  การทําทองรูปพรรณตาง ๆ  ๑,๐๐๐ 
 ๖.๓  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 
 

  ก.  ดวยกาซหรือไฟฟา  ๕๐๐ 
  ข.  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  ๒,๐๐๐ 
  ค.  ดวยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๖.๔  การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 
๕๐๐ 

 
 ๖.๕  การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖.๑  
  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา ๕๐๐ 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา  ๘๐๐ 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
 ๖.๖  การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  
  ก.  การทําเหมืองแร  ๕,๐๐๐ 
  ข.  การสะสม การแยก คัดเลือก หรือการลางแร  ๕,๐๐๐ 

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 ๗.๑  การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  
  ก.  การตอประกอบเครื่องยนตเครื่องจักร เรือยนต รถยนต เรือกลไฟ  ๓,๐๐๐ 
  ข.  การซอมรถยนต เรือยนต เรือกลไฟ โดยใชเครื่องจักร  
 (๑) ขนาดไมเกิน ๕๐ แรงมา  ๕๐๐ 
 (๒) ขนาดเกินกวา ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 
 (๓) ขนาดเกินกวา ๑๐๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา  ๑,๕๐๐ 
 (๔) ขนาดเกินกวา ๒๐๐ แรงมาข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
  ค.  การซอมเครื่องจักร เครื่องยนต  ๑,๐๐๐ 
  ง.  การซอมจักรยานยนต สามลอเครื่อง  ๒๐๐ 
 ๗.๒  การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๓,๐๐๐ 
 ๗.๓  การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
๓,๐๐๐ 

 ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ดังกลาวดวย 

 

  ก.  พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
  ข.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 

 



-๘- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

  ค.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร  ๓,๐๐๐ 

  ง.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

 ๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 

 ๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  

  ก.  การผลิต  ๒,๐๐๐ 

  ข.  การซอม การอัดแบตเตอรี่  ๕๐๐ 

 ๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  

  ก. การปะเชื่อมยางโดยใชเครื่องมือกล ๘๐๐ 

  ข. รถยนต หรือเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ ท่ีใชลอยาง  ๔๐๐ 

  ค. จักรยานยนต รถจักรยาน ๒ ลอ และ ๓ ลอ  ๒๐๐ 

 ๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๑,๒๐๐ 

 ๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ           

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

๑,๐๐๐ 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  

  ก.  ดวยเครื่องยนต หรือเครื่องจักร ไมเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ 

  ข.  ดวยเครื่องยนต หรือเครื่องจักรเกินกวา ๒๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

 ๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ 

จากไมหวาย ชานออย 

 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๓,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป  ๕,๐๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 

 ๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๕๐๐ 

 ๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   

  ก.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐ 

  ข.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา  ๘๐๐ 

  ค.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  

  ก.  ไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๓,๐๐๐ 



-๙- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน  

  ก.  ไมเกิน ๒๐ กระสอบ  ๑๐๐ 

  ข.  เกินกวา ๒๐ กระสอบ ถึง ๔๐ กระสอบ  ๒๐๐ 

  ค.  เกินกวา ๔๐ กระสอบข้ึนไป  ๓๐๐ 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 ๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

  ก.  พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๒,๐๐๐ 

  ค.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

  ก.  มีจํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง  ๑,๐๐๐ 

  ข.  มีจํานวนหองเกินกวา ๒๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง  ๒,๐๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

  ก.  มีจํานวนเตียงนวดไมเกิน ๒๐ เตียง  ๑,๐๐๐ 

  ข.  มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๒๐ เตียง แตไมเกิน ๓๐ เตียง  ๒,๐๐๐ 

  ค.  มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๓๐ เตียง แตไมเกิน ๔๐ เตียง  ๓,๐๐๐ 

  ง.  มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๔๐ เตียงข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 
 

 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ  
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 

 

  ก.  มีจํานวนหองไมเกิน ๑๐๐ หอง  ๓,๐๐๐ 

  ข.  มีจํานวนหองเกิน ๑๐๐ หองข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 

  ก.  จํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง  ๑,๐๐๐ 

  ข.  จํานวนหองเกิน ๒๐ หองแตไมเกิน ๕๐ หอง  ๒,๐๐๐ 

  ค.  จํานวนเกิน ๕๐ หองข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 

 ๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ  

  ก.  ไมเกิน ๒๐ หอง  ๑,๐๐๐ 

  ข.  เกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง  ๑,๕๐๐ 



-๑๐- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต  

เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดยีวกัน 

๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

  ก.  พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๓๐๐ 

  ค.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 

  ง.  พ้ืนท่ีการประอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  ๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๕๐๐ 

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 

 ๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 

หรือสิ่งแวดลอม 

๓,๐๐๐ 

 

 ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๕๐๐ 

 ๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๒,๐๐๐ 

 ๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๒,๐๐๐ 

 ๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว ๑,๐๐๐ 

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 ๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก  

  ก.  การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ี แตไมเกิน ๑๐ ก่ี  ๒๐๐ 

  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ 

  ค.  การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร ไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ง.  การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร เกินกวา ๒๐ แรงมาข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ 

 ๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๒,๐๐๐ 



-๑๑- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  

  ก.  ตั้งแต ๕ เครื่องแตไมเกิน ๑๐ เครื่อง ๓๐๐ 

  ข.  ตั้งแต ๑๑ เครื่อง แตไมเกิน ๒๐ เครื่อง  ๕๐๐ 

  ค.  มากกวา ๒๐ เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๓,๐๐๐ 

 ๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๒,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 

 ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด 
หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒ 

 

  ก.  การสะสม  ๑,๐๐๐ 

  ข.  การผสม  ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

  ก.  การผลิต ผาเบรก ผาคลัตช  ๑,๐๐๐ 

  ข.  การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน  ๓,๐๐๐ 

 ๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

  ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 



-๑๒- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕ 

๒,๐๐๐ 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ   

 ๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย  

  ก.  การผลิต  ๕,๐๐๐ 

  ข.  การบรรจุ การสะสม  ๒,๐๐๐ 

  ค.  การขนสง  

 (๑) ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  ๒,๐๐๐ 

 (๒) เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป  ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ  

  ก.  การผลิต  ๕,๐๐๐ 

  ข.  การบรรจุ การสะสม  

 (๑) กาซบรรจุ  ๑,๐๐๐ 

 (๒) ปมกาซ  ๒,๐๐๐ 

  ค.  การขนสง  

 (๑) ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  ๒,๐๐๐ 

 (๒) เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

  ก.  จํานวนท่ีสะสมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลิตร ๒๐๐ 

  ข.  จํานวนท่ีสะสมตั้งแต ๑,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  ๕๐๐ 

  ค.  จํานวนสะสมท่ีเกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก  

  ก.  การผลิต  ๕,๐๐๐ 

  ข.  การสะสม การขนสง  ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๗.๑  

  ก.  การพนสีรถยนตโดยเฉพาะ  ๑,๐๐๐ 

  ข.  การพนสีเพ่ือกิจการอ่ืน  ๕๐๐ 

 ๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

  ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา ๕๐๐ 

  ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา ๒ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 



-๑๓- 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๒๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๔๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๒,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมาข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

 ๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  

  ก.  การผลิต  ๒,๐๐๐ 

  ข.  การลางฟลมรูปถายสี  ๕๐๐ 

  ค.  การลางฟลมรูปถายขาวดํา  ๓๐๐ 

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๓,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 

  ก.  การผลิต  ๖,๐๐๐ 

  ข.  การสะสม  ๔,๐๐๐ 

  ค.  การขนสง  ๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๒,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป  ๔,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

  ก.  การผลิต  ๓๐๐ 

  ข.  การบรรจุ สะสม  ๕๐๐ 

  ค.  การขนสง  ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

  ก.  การผลิต  ๓,๐๐๐ 

  ข.  การบรรจุ การสะสมกาว  ๒,๐๐๐ 



-๑๔- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ  

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

  ก.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา  ๕๐๐ 

  ข.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๘๐๐ 

  ค.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ

ไฟฟา 

 

  ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

  ค.  พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  

  ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  

  ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 

  ข.  พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ๑,๕๐๐ 

  ค.  พ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

 

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา  ๕๐๐ 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  ๑,๐๐๐ 

  ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๓,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ 
 



 

แบบ กอ.๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี ……………………………………………… 

วันท่ี ……… เดือน…….……………พ.ศ. ……………… 

 

ขาพเจา (   )  บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล  ชื่อ..............................................................................

อายุ………………..….…ป  สัญชาติ………………….…….….เลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี …….…..……….หมูท่ี…..…..…..ตรอก/ซอย………………………………ถนน….…….……………..…………. 

ตําบล/แขวง…………..…….……..……….………..อําเภอ/เขต…..……………………………..………จังหวัด……..……….…………….….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………….………..……โทรสาร..........................................ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................

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

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

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................................... 

ถนน...........................................ตําบลขุนพิทักษ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทรศัพท…………………....…………

โทรสาร...................................................อาคารประกอบมีเนื้อท่ี.....................................................ตารางเมตร  บริเวณ

สถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) เนื้อท่ี...................................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถาน

ประกอบการ เปนของ................................................................อาคารประกอบการ (   )  มีอยูเดิม  (   )  กอสรางใหม  

ลักษณะของอาคารประกอบการ (เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสราง

อาคารประเภท.................................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ......................................... 

.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (   )  มี   (   )  ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ................................................................................................................ 

 ดานใต..................................................................................................................... 

 ดานตะวันออก........................................................................................................ 

 ดานตะวันตก........................................................................................................ 

 

 

 



- ๒ - 

 

 

  ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.......................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ....................ชั่วโมง 

จํานวน........................กะทํางาน  วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................................................ 

 

  ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

   ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ...............................................คน 

   ๔.๒ คนงานชาย.........................คน คนงานหญิง.........................คน 

   ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ...............................................คน 

   ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ..............................คน 

    รวม..........................................คน 

 

  ๕. การผลิต 

   ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

 

    วัตถุดิบ       ปริมาณการใช (ตอป)           แหลงท่ีมา 

                (ระบุบริษัท/หางราน 

                 ของผูจําหนาย) 

๕.๑.๑..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๒..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๓..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๔..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๕..........................      ..........................................     .............................................. 

 

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 

 

    วัตถุดิบ       ปริมาณการใช (ตอป)        การจําหนาย 

                   (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

๕.๒.๑..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๒..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๓..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๔..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๕..........................      ..........................................     .............................................. 



- ๓ - 

 

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 

 

    วัตถุผลพลอยได                ปริมาณวัตถุผลพลอยได       

๕.๓.๑.....................................       ................................................................................. 

๕.๓.๒.....................................       ................................................................................. 

๕.๓.๓.....................................       ................................................................................. 

 

๕.๔ มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษทางอากาศ) (ระบุชื่อ 

      และปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 

  ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 

กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 

  ๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 

   ๗.๑..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๒..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๓..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๔..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

 

  ๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งเครื่องจักรโดยสังเขป 

- ๔ - 

 

  ๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น รวมท้ัง 

ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

- ๕ - 

 

  ๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการ 

(ถามี) 

   ๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 

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

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

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

 

   ๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

 

  ๑๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

   ๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนา 

   ๑๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน 

   ๑๒.๓ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีประกอบกิจการ ในกรณีท่ีมิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

   ๑๒.๔ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   ๑๒.๕ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

   ๑๒.๖ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนของกระทรวงพาณิชย 

    ๑๒.๗ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

๑๒.๘ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 

มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๑๒.๙ อ่ืน ๆ ........................................................................................................................... 

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

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

(………………………………………………..) 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี ............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ............................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไมครบ คือ ๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

ตําแหนง.............................................................. 



- ๗ - 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…………............................................................... 

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ…………................................................................................................... 

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

 

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

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

ตําแหนง................................................... 

     วันท่ี ............./.............../.............. 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้........................................................................... 

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ…………................................................................................................... 

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

 

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

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

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

วันท่ี ............./.............../............. 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

วันท่ี ............../………………../…………………… 



แบบ กอ.๒ 
 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี…………… เลขท่ี………… ป............. 

  อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................................. 

อายุ.................ป สัญชาติ...................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.....................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท................................................ โทรสาร.................................................  

  ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.................................................................... 

ลําดับท่ี............. คาธรรมเนียม..................................... บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ......................................................... 

เลขท่ี........................ลงวันท่ี..........................เดือน............................................ พ.ศ. .........................  โดยใชชื่อสถาน

ประกอบการวา....................................................................... พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  

กําลังเครื่องจักรขนาด.......................แรงมา จํานวนคนงาน ....................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี .................. หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.............................

จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท............................................... โทรสาร.......................................... 

  ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ หรือตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมายทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา การประกอบกิจการเปนการขัดตอ

กฎหมายหรือคําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได 

  (๒) ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

    (ลงลายมือชื่อ) ................................................................... 

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

                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

(ตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ท่ี 

ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ท่ี 

สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

คําเตือน 

 (๑) ผูรับการอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

      ตลอดเวลาท่ีประกอบ หากฝาฝนมีโทษปรับตามกฎหมาย 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 



แบบ กอ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี ……………………………………………… 

วันท่ี ……… เดือน…….……………พ.ศ. ……………… 

 

ขาพเจา (   )  บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล  ชื่อ..............................................................................

อายุ………………..….…ป  สัญชาติ………………….…….….เลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี …….…..……….หมูท่ี…..…..…..ตรอก/ซอย………………………………ถนน….…….……………..…………. 

ตําบล/แขวง…………..…….……..……….………..อําเภอ/เขต…..……………………………..………จังหวัด……..……….…………….….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………….………..……โทรสาร..........................................ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................

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

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

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.....................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................................... 

ถนน...........................................ตําบลขุนพิทักษ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทรศัพท…………………....…………

โทรสาร...................................................อาคารประกอบมีเนื้อท่ี.....................................................ตารางเมตร  บริเวณ

สถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) เนื้อท่ี...................................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถาน

ประกอบการ เปนของ................................................................อาคารประกอบการ (   )  มีอยูเดิม  (   )  กอสรางใหม  

ลักษณะของอาคารประกอบการ (เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสราง

อาคารประเภท.................................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ......................................... 

.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (   )  มี   (   )  ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ................................................................................................................ 

 ดานใต..................................................................................................................... 

 ดานตะวันออก........................................................................................................ 

 ดานตะวันตก............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

 

  ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.......................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ....................ชั่วโมง 

จํานวน........................กะทํางาน  วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................................................ 

 

  ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

   ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ...............................................คน 

   ๔.๒ คนงานชาย.........................คน คนงานหญิง.........................คน 

   ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ...............................................คน 

   ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ..............................คน 

    รวม..........................................คน 

 

  ๕. การผลิต 

   ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

 

    วัตถุดิบ       ปริมาณการใช (ตอป)           แหลงท่ีมา 

                (ระบุบริษัท/หางราน 

                 ของผูจําหนาย) 

๕.๑.๑..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๒..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๓..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๔..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๑.๕..........................      ..........................................     .............................................. 

 

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 

 

    วัตถุดิบ       ปริมาณการใช (ตอป)        การจําหนาย 

                   (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

๕.๒.๑..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๒..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๓..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๔..........................      ..........................................     .............................................. 

๕.๒.๕..........................      ..........................................     .............................................. 



- ๓ - 

 

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 

 

    วัตถุผลพลอยได                ปริมาณวัตถุผลพลอยได       

๕.๓.๑.....................................       ................................................................................. 

๕.๓.๒.....................................       ................................................................................. 

๕.๓.๓.....................................       ................................................................................. 

 

๕.๔ มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษทางอากาศ) (ระบุชื่อ 

      และปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 

  ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 

กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 

  ๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 

   ๗.๑..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๒..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๓..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

   ๗.๔..............................................ขนาด..................................จํานวน.................................. 

 

  ๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งเครื่องจักรโดยสังเขป 

- ๔ - 

 

  ๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น รวมท้ัง 

ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

- ๕ - 

 

  ๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการ 

(ถามี) 

   ๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 

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

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

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

 

   ๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

 

  ๑๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

   ๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนา 

   ๑๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน 

   ๑๒.๓ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีประกอบกิจการ ในกรณีท่ีมิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

   ๑๒.๔ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   ๑๒.๕ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

   ๑๒.๖ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนของกระทรวงพาณิชย 

    ๑๒.๗ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

๑๒.๘ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 

มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๑๒.๙ อ่ืน ๆ ........................................................................................................................... 

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

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 

(………………………………………………..) 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี ............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ............................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไมครบ คือ ๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

ตําแหนง.............................................................. 



- ๗ - 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…………............................................................... 

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ…………................................................................................................... 

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

 

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

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

ตําแหนง................................................... 

     วันท่ี ............./.............../.............. 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้........................................................................... 

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ…………................................................................................................... 

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

 

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

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

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

วันท่ี ............./.............../............. 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

วันท่ี ............../………………../…………………… 



แบบ กอ.๔ 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

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

 

ขาพเจาชื่อ..................................................................................................................................ผูไดรับอนุญาต 

(  )  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท........................................โทรสาร......................................... 

(  )  เปนนิติบุคคล  ประเภท  หางหุนสวน/บริษัท  จดทะเบียนเม่ือวันท่ี..........................................................   

เลขท่ี.........................................................................  มีสํานกังานตั้งอยู  เลขท่ี..............................หมูท่ี.........................

ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...............................

จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท...............................................โทรสาร................................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาตเลมท่ี........................เลขท่ี........................ป....................ออกใหเม่ือวันท่ี…….........

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

๒. ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................................................

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

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

๓. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย................................................

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

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

๔. เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (  )  สูญหายหรือถูกทําลาย  (   )  ชํารุดในสาระสําคัญ  

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 ๔.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนา 

 ๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๔.๓  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์

ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมหนังสือ

แสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

 ๔.๔  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๔.๕  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 ๔.๖  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชย 



- ๒ - 

 

 ๔.๗  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

 ๔.๘  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 ๔.๙  อ่ืน ๆ  (ระบุ)....................................................................................................................................... 

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

 ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการกอนเลิกการประกอบกิจการและ

ขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต 

(………………………………………………) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ.๕ 

 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 

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

 

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

อายุ............ป  อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท...............................................โทรสาร..............................................มีความประสงคขอแกไขรายการ 

ในใบแทนอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามใบอนุญาตเลมท่ี..................... 

เลขท่ี.....................ป...........................ออกใหเม่ือวันท่ี..................................................................................................... 

 รายการท่ีขอแกไข.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูยื่นคําขอแกไขใบอนุญาต 

(………………………………………………) 
 

 



แบบ กอ.๖ 

คํารองบอกเลิกกิจการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

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

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ...............ป 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................................................อยูบานเลขท่ี.............

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................แขวง/ตําบล..........................................

เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท...............................................

โทรสาร..............................................มีความประสงคบอกเลิกกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน   

ตั้งแตวันท่ี.................................................................. 

 ๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี.....................ป.......................ออกใหเม่ือวันท่ี................. 

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

 ๒. ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................... 

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

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

 ๓. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน................................

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

หมายเลขโทรศัพท...............................................โทรสาร.............................................. 

 ๔. ไดมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
     ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

   ๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

   ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

   ๔. กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอม

แสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 

   ๕. กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

    ๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพกร (ถามี) 

   ๗. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูยื่นคํารองบอกเลิกกิจการ 

(………………………………………………) 



แบบ กอ.๗ 

แบบสํารวจสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

  ๑.๑  ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................. 

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

  ๑.๒  ชื่อเจาของ................................................................................................................................... 

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

  ๑.๓  ชื่อผูขออนุญาต............................................................................................................................ 

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

  ๑.๔  ท่ีตั้งสถานประกอบการ............................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................ 

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

โทรสาร........................................... 

  ๑.๕  ปท่ีเริ่มดําเนินการ  พ.ศ.................................................................................. 

  ๑.๖  ขนาดพ้ืนท่ีสถานท่ีประกอบการ 

         -  พ้ืนท่ี  ท้ังหมด...................ไร 

         -  พ้ืนท่ีอาคารประกอบการ............................ตารางเมตร 

 

สวนท่ี  ๒  ขอมูลการประกอบกิจการ 

  ๒.๑  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    มีใบอนุญาต/เคยขออนุญาต 

    ไมมีใบอนุญาต  เนื่องจาก............................................................................................................. 

    อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................... 

  ๒.๒  ประเภทท่ียื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง  ลําดับท่ี............................... 

    กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  ลําดับท่ี............................... 

    กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  ลําดับท่ี............................ 

    กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  

ลําดับท่ี............................ 

    กิจการเก่ียวกับการเกษตร  ลําดับท่ี............................... 

    กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  ลําดับท่ี.................................. 

    กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ลําดับท่ี............................ 

    กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  ลําดับท่ี.............................. 

    กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  ลําดับท่ี............................. 



- ๒ - 
 
    กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  ลําดับท่ี........................... 
    กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ลําดับท่ี........................... 
    กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  ลําดับท่ี........... 
    กิจการอ่ืน ๆ  ลําดับท่ี........................... 
  ๒.๓  ชวงเวลาประกอบกิจการ 
  ๑. (วัน/เวลาทําการปกติ)  วันเริ่ม............................ สิ้นสุด.......................... 
      วันเริ่ม............................ สิ้นสุด.......................... 
  ๒. (วัน/เวลาทําการพิเศษ)  เฉลี่ยประมาณ..................................วันตอเดือน 
      เวลาเริ่ม.......................... สิ้นสุด.......................... 
  ๒.๔  วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิต (รวมท้ังเชื้อเพลิง น้ํา และอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีใชในกระบวนการผลิต) 
  ๑. ชนิด.......................................................ปริมาณการใช...............................................ตอวัน 
  ๒. ชนิด.......................................................ปริมาณการใช...............................................ตอวัน 
  ๓. ชนิด.......................................................ปริมาณการใช...............................................ตอวัน 
  ๔. ชนิด.......................................................ปริมาณการใช...............................................ตอวัน 
  ๕. ชนิด.......................................................ปริมาณการใช...............................................ตอวัน 
  ๒.๕  จํานวนคนงานท้ังหมด...................................คน 
   ชาย..........................คน หญิง...............................คน 
   การทํางานใน ๑ วัน มีจํานวน.................ผลัด/กะ ๆ ละ..........................ชั่วโมง 
 
สวนท่ี  ๓  อนามัยส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการ 
  ๓.๑  สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
   ก.  หางจากชุมชนหรือท่ีพักอาศัย (ท่ีใกลท่ีสุด)..................................เมตร 
   ข.  หางจากสถานท่ีสําคัญ  ไดแก 
   -  สถานท่ีราชการ.............................เมตร 
   -  สถานศึกษา...................................เมตร 
   -  สถานพยาบาล..............................เมตร 
   -  ศาสนสถาน...................................เมตร 
   -  อ่ืน ๆ..............................................เมตร 
  ๓.๒  โครงสรางอาคารของสถานประกอบการ  (บรรยายลักษณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะ
ประกอบการอยางปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ)  ความม่ันคง  แข็งแรง  ของอาคารประกอบการ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



- ๓ - 

 

  สภาพพ้ืน............................................................................................................................................. 

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

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

  ฝาผนัง.................................................................................................................................................. 

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

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

  เพดาน.................................................................................................................................................. 

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

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

  มีการแบงพ้ืนท่ีเปนสัดสวน  (ดูความปลอดภัยและความเหมาะสม)..................................................... 

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

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

  มีประตูหรือทางออกท่ีสะดวกและเพียงพอ  (ตาม พ.ร.บ. อาคาร หรือ พ.ร.บ. โรงงาน)...................... 

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

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

  การระบายอากาศ................................................................................................................................. 

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

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

  แสงสวาง……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔ - 

 

สวนท่ี  ๔  การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ 

 ตารางท่ี  ๔.๑  การวิเคราะหส่ิงคุกคาม 

 

 

 ตารางท่ี  ๔.๒  การประเมินความเส่ียง 

 

กระบวนการผลิต 

กรรมวิธีการผลิต 

ส่ิงคุกคาม 

สุขภาพ 

โอกาสท่ีส่ิงคุกคาม 

จะเกิดอันตราย 

๑ = ไมนาเกิด 

๒ = เกิดข้ึนไดนอย 

๓ = เกิดข้ึนไดมาก 

ระดับความรุนแรง 

ของอันตราย 

๑ = อันตรายเล็กนอย 

๒ = อันตรายปานกลาง 

๓ = อันตรายมาก 

ระดับความเส่ียง 

 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

 

 

 

    

กระบวนการผลิต 

กรรวิธีการผลิต 
ส่ิงคุกคาม จํานวนผูปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนท่ี  ๑ 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี  ๒ 

 

-  อากาศ 

-  น้ํา 

-  เสียง 

-  แสง 

-  ความรอน 

-  ความสั่นสะเทือน 

-  สารเคมีโลหะหนัก 

-  รังสี 

-  ฝุนละออง 

-  สัตวนําโรคหรือการแพรเชื้อโรค 

-  อุบัติเหตุ 

มี 

 

ไมมี 

 

 



- ๕ - 
 
สวนท่ี  ๕  การจัดความเส่ียงตอสุขภาพ  (ปองกันส่ิงแวดลอมและสุขภาพ) 
 ๕.๑  ระบบการจัดการปองกันมลพิษหรือปจจัยเส่ียงจากการประกอบกิจการ  (พิจารณาตามลักษณะ 
การประกอบกิจการ  และมลพิษท่ีเกิดข้ึน)  อธิบายและระบุระบบปองกัน 
  ฝุนละออง................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  น้ําเสีย...................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  กาซ ไอระเหย.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ๕.๒  อุปกรณปองกันสวนบุคคล  (พิจารณาตามความเหมาะสม/ใชหรือไม) 
  เสียง......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ความรอน................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  รังสี.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ความสั่นสะเทือน.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  กาซ ไอระเหย.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๕.๓  สภาพการสุขาภิบาลในสถานประกอบการท่ีควรปรับปรุง 
 
  ๑. ............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ๒. ............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ๓. ............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ๔. ............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



- ๖ - 

 

สวนท่ี  ๖ 

  สรุปภาพรวมของสถานประกอบการ.................................................................................................................... 

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

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

สิ่งท่ีตองแกไขปรับปรุง  เรงดวน.......................................................................................................................... 

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

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

สิ่งท่ีตองแกไขปรับปรุง.......................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูสํารวจ/รายงาน 

(………………………………………………) 

   ตําแหนง..................................................................... 

           วันท่ี......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ.๘ 

 

แบบสํารวจสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

๑. ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

  ๑.๑  ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................. 

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

  ๑.๒  ชื่อเจาของ................................................................................................................................... 

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

  ๑.๓  ชื่อผูขออนุญาต............................................................................................................................ 

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

  ๑.๔  ท่ีตั้งสถานประกอบการ............................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................ 

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

โทรสาร...........................................  

  ๑.๕  ขนาดพ้ืนท่ีสถานประกอบการ 

         -  พ้ืนท่ี  ท้ังหมด...................ไร 

         -  พ้ืนท่ีอาคารประกอบการ............................ตารางเมตร 

  ๑.๖  ชวงเวลาประกอบกิจการ 

         ก. (วัน/เวลาทําการปกติ) วันเริ่ม..............................สิ้นสุด................................ 

      วันเริ่ม..............................สิ้นสุด................................ 

         ข. (วัน/เวลาทําการปกติ) เฉลี่ยประมาณ......................วนัตอเดือน 

      เวลาเริ่ม...........................สิ้นสุด................................ 

 

 ๒. สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน (ปจจัยเส่ียงหรือมลพิษ) 

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

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

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

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

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

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

 



- ๒ - 

 

 ๓. การดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบสภาพปญหา 

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

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

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

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

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

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

 

 ๔. ขอเสนอแนะการแกไขปญหา  

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

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

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

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

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

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

 

 ๕. การติดตามผลการแกปญหา 

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

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

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

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

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

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

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูสํารวจ/รายงาน 

(………………………………………………) 

   ตําแหนง..................................................................... 

           วันท่ี......................................................... 
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