
 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเตย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบางเตย   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยและนายอําเภอสามพราน  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบางเตย  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเตยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีอ่อกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเตย   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “คณะกรรมการสาธารณสุข”  หมายความวา  คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข  

การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการคุมครองผูบริโภค  เปนกรรมการมีอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการ 

และเลขานุการ   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล   

ซึ่งไดรับแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามขอบัญญัตินี้   

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา   
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  "กิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ"  หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กรรมวิธีการผลิต

ที่กอใหเกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําใหเกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยูในบริเวณ 

ขางเคียงนั้น  ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง  ความรอน  ความส่ันสะเทือน  รังสี   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หนังสือส่ังการกําหนด 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบางเตย 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

 (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ 

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือ 

ขายในตลาด 

 (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

 (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

(๓) กิจการที่ เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ํ าดื่ม   ยกเวนในสถานที่ จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
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 (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

 (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 

 (๓.๙) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

 (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู   

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
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 (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  รวมทั้งสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

 (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํา  ยาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด 

ตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (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 
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(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

 (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

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

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (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 

 (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ   

หรือจําหนาย  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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกลเกา 
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(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

 (๘.๔) การอบไม 

 (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

 (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

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  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 (๙.๒๒) การประกอบกิจการตลาด 

 (๙.๒๓) ประกอบกิจการหางสรรพสินคา 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

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

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

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

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (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   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรดดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
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 (๑๒.๖)  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)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

 (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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  (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๙ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตัง้ในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากท่ีนั่นโดยสะดวก 

  (๒)  ตองทํารางระบายน้าํไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร

ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือ  แกผูอยูอาศัย 

ใกลเคียง 

  (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความสะเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการนั้น 

ตองปฏิบัติใหเปนตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕)  ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับ 

การผลิตอาหาร 

  (๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๘)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

  (๙)  สถานที่เล้ียงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาที่ไมกอ 

เหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑)  ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 

ส่ิงอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย   

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ  และประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง 

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ   

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ  ใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย   

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง   

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด   

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ.๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไป 

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว 

ระบายน้ําไดสะดวก 
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  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือ  ที่อยูอาศัย 

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอ่ืนใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๒๐  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ. ๒ 
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ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกจิการนั้น ๆ   ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต  วัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยู 

ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย  

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลง   

และสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 
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  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัย

ขึ้นมีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

  (๗)  กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตยเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๒  ดวย 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนนิกิจการนัน้  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก 

ที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางเตย 

ขอ ๒๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ 

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน 

ใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  

ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย  

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปด 

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเตยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิทยา  ชิวคา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางเตย 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

๑ กิจการที่เก่ียวข้องกับสัตว์  
 (๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด ๑,๐๐๐ 
 (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทาํนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือ 
เพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู    
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๑,๕๐๐  

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (๑) การฆ่า หรอืชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

เร่ขาย หรือขายในตลาด 
๑,๐๐๐  

 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๑,๕๐๐ 
 (๓) การสะสมเขา กระดูก หรอืช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรปู ๒,๐๐๐ 
 (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๑,๐๐๐ 
 (๕) การผลิตสิง่ของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก 

กระดอง กระดูกเขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วย
การต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมใิช่เพ่ือเป็นอาหาร

๑,๕๐๐  

 (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใด
ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

๑,๐๐๐  

 (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง ๒,๐๐๐ 
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานท่ี

จําหนา่ยอาหาร การเรข่าย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุง
สําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
  

๑,๐๐๐  

 



๒ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์
ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา     

ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา             
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๑,๐๐๐ 

 (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง            
แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 

๑,๐๐๐ 

 (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์
โดยการตาก บดน่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน 

ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  

๑,๕๐๐ 

 (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน ๒,๐๐๐ 

 (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว
เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์ 
อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

๒,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 

๒,๐๐๐ 

 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ         
ขนมอบอ่ืน ๆ 

๑,๕๐๐ 

 (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จาก
นํ้านมสัตว์ 

๒,๐๐๐ 

 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

๒,๐๐๐ 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม  ๑,๒๐๐ 

 (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ ๑,๒๐๐ 

 
 



๓ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือ
เครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ   

๕๐๐ 

 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา
เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา   

๑,๕๐๐ 

 (๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติ 

๒,๐๐๐ 

 (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง ๒,๐๐๐ 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน          
นํ้าโซดา นํ้าจากพืชผัก ผลไม ้เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ             
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๒,๐๐๐ 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

๑,๕๐๐ 

 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่ง
อาหาร  

๑,๕๐๐ 

 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม ๒,๐๐๐ 

 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๑,๐๐๐ 

 (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของ

กิจการห้องเย็น 

๑,๕๐๐ 

 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๕๐๐ 

 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องสาํอาง ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด 

 

 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรอืบรรจุยา ๕๐๐ 

 



๔ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย  

๑,๕๐๐ 

 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๓,๐๐๐ 

 (๔) การผลิตผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ 

 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้า ยาทําความสะอาด หรือ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 

๒,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  

 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช ๑,๐๐๐ 

 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 

 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้ง

จากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าว
ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม   

๒,๐๐๐ 

 (๕) การผลิตยาสูบ  ๑,๐๐๐ 

 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ 

 (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย ๑,๒๐๐ 

 (๘) การผลิตเสน้ใยจากพืช ๒,๐๐๐ 

 (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาํปะหลัง
ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

๓,๕๐๐ 

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  

 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 

๑,๒๐๐ 

 
 



๕ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๒) การถลุงแร ่การหลอม หรอืหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   

๒,๐๐๐ 

 (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรอืก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)   

๑,๕๐๐ 

 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน  ๖ (๑)  

๒,๐๐๐ 

 (๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  

๑,๐๐๐ 

 (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๑,๐๐๐ 
๗ กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์   

๑,๕๐๐ 

 (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๒,๐๐๐ 

 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล   

๑,๕๐๐ 

 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย และในการประกอบ
ธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

๒,๐๐๐ 

 
 



๖ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๕) การล้าง ขดัสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๕๐๐ 

 (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 

 (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือ
ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 

๑,๕๐๐ 

 (๘) การผลิต ซอ่ม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐ 

 (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์  
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 

๑,๕๐๐ 

๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ  

 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  ๒,๐๐๐ 

 (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร  

๑,๐๐๐ 

 (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลอืบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย   

๑,๐๐๐ 

 (๔) การอบไม้  ๓,๐๐๐ 

 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๒,๐๐๐ 

 (๖) การผลิตสิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ด้วยกระดาษ   

๑,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๑,๐๐๐ 

 (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถา่น ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  

 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้

บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๔,๐๐๐ 

 



๗ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้
บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

๑,๐๐๐ 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รบัใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๑,๐๐๐ 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมทีจ่ัด
ไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด

โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๑,๐๐๐ 

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือ
ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๕๐๐ 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕,๐๐๐ 

 (๘) การจัดใหม้ีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง

ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ           
ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต     

ใน ๙ (๑) 

๑,๐๐๐ 

 (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการ
ที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๕๐๐ 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๑,๐๐๐ 

 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๑,๐๐๐ 



๘ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๓,๐๐๐ 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ 
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ 
 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์        

การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดลอ้ม
๓,๐๐๐  

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใด
ของร่างกาย  

๑,๐๐๐  

 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการ  

๑,๕๐๐  

 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สงูอายุที่บ้าน 
ของผู้รับบริการ  

๑,๕๐๐  

 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน  
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว

๒,๐๐๐  

 (๒๒) การประกอบกิจการตลาด ๒,๐๐๐ 
 (๒๓) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า 

(๒๓.๑) พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
(๒๓.๒) พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑ - ๓๐๐ ตารางเมตร 
(๒๓.๓) พ้ืนที่ต้ังแต่ ๓๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร 
(๒๓.๔) พ้ืนที่ต้ังแต่ ๔๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร 
(๒๓.๕) พ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๐๑ - ๑๐๐๐ ตารางเมตร  
(๒๓.๖) พ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
 (๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย

ก่ีกระตุก 
๒,๐๐๐  

 (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ๑,๕๐๐ 
 



๙ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๓) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

 (๔) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

 (๖) การพิมพ์ผา้ และสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 

 (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ 

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๕๐๐ 

 (๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

 (๓) การผลิตสิง่ของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม ่บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)   

๑,๐๐๐ 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง  

๑,๕๐๐ 

 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   

๑,๕๐๐ 

 (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือ  
เผาหินปูน   

๓,๐๐๐ 

 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
หรือส่วนผสม  

๒,๐๐๐ 

 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ 

 



๑๐ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐ 

 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลติภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๕๐๐ 

 (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก
แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต         

ใน ๖ (๕) 

๓,๐๐๐ 

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก
และสารเคมีต่าง ๆ 

 

 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําละลาย   

๒,๐๐๐ 

 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๒.๑) ไม่เกิน ๔๕๐ กิโลกรัม 
(๒.๒) ต้ังแต่ ๔๕๑ - ๙๐๐ กิโลกรัม 
(๒.๓) ต้ังแต่ ๙๐๑ - ๑,๓๕๐ กิโลกรัม 

(๒.๔) ต้ังแต่ ๑,๓๕๑ กิโลกรัมขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม   

๒,๐๐๐ 

 (๔) การผลิต สะสม หรือขนสง่ถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๑,๕๐๐ 

 (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ๑,๒๐๐ 

 (๖) การผลิตสิง่ของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม
พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

๒,๐๐๐ 

 (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน ๑,๐๐๐ 

 (๘) การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมสี ๑,๐๐๐ 

 (๙) การผลิต ลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๑,๐๐๐ 

 



๑๑ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

๑,๕๐๐ 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ   

๒,๐๐๐ 

 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ 

 (๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๑,๐๐๐ 

 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรอืสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

๑,๕๐๐ 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 

 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ         
พาหะนําโรค   

๑,๕๐๐ 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๑,๐๐๐ 
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน        
ด้วยเครื่องจักร   

๑,๐๐๐ 

 (๒) การผลิต ซอ่มเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า           
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   

๕๐๐ 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 

 (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ๕๐๐ 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แลว้หรือเหลือใช้ ๑,๐๐๐ 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๓,๐๐๐ 

 (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนํา           
ไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

๑,๐๐๐ 

 



๑๒ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
หมายเหตุ

 (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรอืวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๒๐๐ 

 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา          
หรือแพปลา 

๒,๐๐๐ 

 (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง
หรือสัตว์พาหะนําโรค 

๑,๐๐๐ 

 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๕๐๐ 

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๒,๐๐๐ 

 



 
 

 

 
คาํขอรับ 

     

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

         

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

 ข้าพเจ้า............................................................................. อายุ .................. ปี สัญชาติ.......................... 
บ้านเลขที่.......................... หมู่ที่....................ตรอก / ซอย..................................ถนน........................................... 
ตําบล / แขวง......................... อําเภอ / เขต......................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท.์.................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท........................................... 
………………………………….……..……………… ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล.....................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า.................................................พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.......................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่........................หมู่ที.่..................... ตําบล................................... 
อําเภอ.....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์......................................................... 

 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถา้มี) 
๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การเก็บขน ขยะมูลฝอย 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

        (……………………..……………………………………..) 
 

แบบ กอ. ๑ 

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



 
 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

  
 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 
เลขที.่.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่….............เดือน............................พ.ศ. .................... 
 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
 
 
     (ลงช่ือ) ................................................. 
 

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



 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
(   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
......................................................................................................................................................................... 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
           (..................................................) 
             ตําแหน่ง................................................... 
                                                  วันที่............./.............../.............. 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
(   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................…………………………………………………………… 
 
     (ลงช่ือ)............................................... 
                   (...................................................) 
                                                ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
                                                  วันที่............./.............../............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
(   ) อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

                                     (ลงช่ือ)........................................ 
                                                        (.............................................) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
                                                   วันที่................/................/............... 



 
 

 
ใบอนุญาต 

   ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

เล่มที.่...............เลขที่...................ปี...................... 
 

 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ.................................................................... อายุ................ปี 
สัญชาติ................ เลขประจําตัวประชาชน.................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่..................... 
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล/แขวง................................   
อําเภอ/เขต…………................ จังหวัด........................... โทรศัพท์............................. โทรสาร............................ 
 

 ข้อ ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ ประเภท............................................................................ 
ลําดับที่...................ค่าธรรมเนียม..........................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่........................ 
ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ.................... โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................. 
……………………………………………………………..…..…....…………..พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร  
กําลังเคร่ืองจักร.......................แรงม้า จํานวนคนงาน.......................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่........................................ 
หมู่ที…่................... ตําบล........................................... อําเภอ.................................... จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์..........................................โทรสาร................................................... 
 

 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ  
 (๓.๑) ............................................................................................................................ 
 (๓.๒).............................................................................................................................. 

ออกให้ ณ วันที่……..………เดือน………………….……………พ.ศ. …………..……….. 
ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุ วันที่...............เดือน........................................พ.ศ. ........................ 

 
       ลงช่ือ.................................................................. 
                      (..............................................................) 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ               
  ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

(ด้านหลัง) 
 

แบบ  กอ. ๒ 



 
 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี  

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี  

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชือ่) 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
 

 
 

 
คาํขอต่ออายุ 

     

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

         

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

 ข้าพเจ้า............................................................................. อายุ .................. ปี สัญชาติ.......................... 
บ้านเลขที่.......................... หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต......................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท.์.................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.....................................  
............................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................... พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.......................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่........................หมู่ที.่..................... ตําบล................................... 
อําเภอ.....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์......................................................... 

 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑. สําเนาใบอนุญาตเดิม 
๒. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม 
๓.……………...………………………………………………..…………………….. 

 

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

        (……………………..……………………………………..) 
 
 
 

 

แบบ กอ. ๓ 

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



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 
เลขที.่.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่….............เดือน............................พ.ศ. .................... 
 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
 
     (ลงช่ือ) ................................................. 
 

       (.........................................................) 
     ตําแหน่ง.............................................. 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
(     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
(     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
     (ลงช่ือ)................................................. 
                 (.......................................................) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
                                                        วันที.่............/.............../............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(   ) อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

                                     (ลงช่ือ)........................................ 
                                                        (.............................................) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
                                                   วันที่................/................/............... 



 
 

 
 

 
คาํขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
       เขียนท่ี........................................................... 
      วนัท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 ข้าพเจ้า.............................................................อาย.ุ..................ปี  สญัชาต.ิ............................ 
อยูบ้่านเลขท่ี...................หมูท่ี่..................ตรอก/ซอย............ ถนน.................ตําบล/แขวง.................. 
อําเภอ/เขต.................................. จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์.............................. 
โทรศพัท์........................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน..................................................... 
 
 โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการวา่.............................................................................................. 
................................ พืน้ท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....................คน  
ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี...................หมูท่ี่.....................ตําบล...............................อําเภอ.....................................
จงัหวดั........................................ โทรศพัท์...................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารสว่นตําบล.............................. ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 ขอรับรองวา่ ข้อความในแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้ขอรับใบอนญุาต 
             (................................................) 
 
 
 
 
 

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

แบบ  กอ. ๔ 
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