
 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ  วาดวย 

การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ   

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 

สวนตําบลคลองจุกกระเฌอโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

และนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ   

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอตั้งแตวันท่ีได

ปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคาและเพ่ือเปาหมายทางการคา 
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ขอ ๕ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกจิการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมลัีกษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือทําประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้   ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู   

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานทีจํ่าหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรอืสวนอื่น ๆ  ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

    ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
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   (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว  โดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
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   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่มิใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือการบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู

ที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตสบู   ผงซักฟอก  น้ํายา ทําความสะอาด   หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การผลิต  หรือการแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๓)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๔)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๖)  การผลิตเสนใยจากพืช 
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   (๗)  การตาก  การสะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะ  หรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

     (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  การทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ  เวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียง  หรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๒)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๒)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร   

     (๓)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๔)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๕)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๖)  การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

     (๗)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๘)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

    ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

     (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

     (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๔)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

     (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง    

     (๖)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๗)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๘)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๙)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๐)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๑)  การผลิต  การสะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

    ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

     (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม   

     (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

     (๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

หากมีการเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวน 

ท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษา 

ความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการและส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรงุอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินงานใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ราชการกําหนด   

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่กอใหเกิดวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ข อ   ๑๘   สถ านกิ จก า ร ใดที่ ก า รประกอบกิ จก ารอาจก อ ให เ กิ ดมล พิษทา ง เ สี ย ง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอในลักษณะ 

ที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๐  ภายใตบังคับขอ  ๕  ใหสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช

ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดในขอบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันท่ีขอบัญญัติ 

มีผลบังคับใช 

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคประกอบกิจการตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบพรอมกับหลักฐานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

คลองจุกกระเชอกําหนด 

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ

สุขลักษณะ  ตามคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๒๒  และการอนุญาตนั้น  ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๒๒  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ตามขอ  ๒๒  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มี เหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นอาจไมดํ าเนินการภายในกําหนดเวลา 

ตามวรรคหนึ่ง  สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจง 

การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด  

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากไมไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  จะตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาด 

อยูเสมอ  ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุแหงการคานั้น ๆ  ใหพนจากฝุนละออง

และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแล  รักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะ  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองตามหลัก

สุขลักษณะ 

    (๓)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

    (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหประกอบ 

กิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคา

ประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว  ถาประกอบการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภท 

ในสถานที่ เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว 

ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๒๘  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

ขอ  ๒๙  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓  ภายใน

สามสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้แลวใหประกอบการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   



 หนา   ๑๙๓ 
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หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๓๐  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๑  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคที่จะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได

รับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๓๓  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบอนุญาตใบแทนไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตระบุถึง  สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตนี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๕  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ. ๑ 

    (๒)  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ. ๒ 
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    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช   

แบบ  กอ. ๓ 

    (๔)  การตออายุใบอนุญาตใหใช  แบบ  กอ. ๓/๑ 

    (๕)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใช  แบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๖  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  หรือตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได   

และถาผูรับใบอนุญาตไมปรับปรุง  แกไขภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  

และมี เหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึง ท่ี สุดวาไดกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติ  หรือการปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรบัประกอบกิจการคาที่ถูกเพิกถอนอีกไมได

จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๙  ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ ง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๐  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๒  หรือขอ  ๓๔  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๔๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๖  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้และมีอํานาจออกระเบียบคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พันจาอากาศเอก  จุมพล  ทวิชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองจุกกระเฌอ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  2559 

 

ท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ตอป (บาท) เดิม 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการสัตวเล้ียง  

 (1) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

     1.1  สัตวบก    

          1.1.1 จํานวนเกินกวา  20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 300 

          1.1.2 จํานวนรวมกันเกินกวา 51 ตัวข้ึนไป 500 

     1.2 สัตวปก  

          1.2.1 จํานวนเกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 300 

          1.2.2 จํานวนรวมกันเกินกวา 501 ตัวข้ึนไป 500 

     1.๓ สัตวน้ํา  

          1.2.1 จํานวนเกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500,000 ตัว 200 

          1.2.2 จํานวนรวมกันเกินกวา 500,000 ตัวข้ึนไป 500 

     1.๔ สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง  กิจการละ 300 

     1.๕ เลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  

          1.๕.1 จํานวนเกิน  20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 300 

          1.๕.2 จํานวนรวมกันเกินกวา 41 ตัวข้ึนไป 500 

 (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 

ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม 

หรือไมก็ตาม 

1,000 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

. (1) การฆา หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

 

    1.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

    1.2 โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (2) การหมัก ฟอก  ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 500 

 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 

 (4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 500 

 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก       

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 

500 
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 (6) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ

ของอาหารสัตว 

 

     6.1  เกิน  500  กิโลกรัม  แตไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 500 

     6.2  เกิน  1,001  กิโลกรัมข้ึนไป 1,000 

 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 500 

3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ      

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

500 

 (2) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง  จากสัตว ไดแก    

ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา 

หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

500 

 (3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 

หรือพืชอยางอ่ืน 

500 

  (4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 

นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด   

500 

 (5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  

       5.1  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 500 

       5.2  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 2 แรงมาข้ึนไป 1,000 

 (6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู 

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

500 

 (7) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   

ท่ีคลายคลึงกัน 

 

       7.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

       7.2 โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         500 

 (9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 500 

 (10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

500 
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 (11)  การผลิตไอศกรีม  

         11.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

         11.2 โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (12) การค่ัว การสะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  

         12.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

         12.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  

         13.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

         13.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (14) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร ไวน 

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 

         14.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

         14.2 โดยใชเครื่องจักร 400 

 (15) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

         15.1 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค น้ําดื่ม  

                 15.1.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

                 15.1.2 โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 

         15.2 การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

                 15.๒.1 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติไมเกิน 5 เครื่อง 100 

                 15.๒.2 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติเกิน  5 เครื่อง 200 

 แตไมเกิน  10  เครื่อง    

                 15.๒.3 โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติเกิน  10 เครื่อง 300 

 แตไมเกิน  15  เครื่อง    

                 15.๒.๔ โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติเกิน  15 เครื่อง 400 

 แตไมเกิน  20  เครื่อง    

                15.๒.๕ โดยมีเครื่องจําหนายอัตโนมัติเกิน 20 เครื่องข้ึนไป 500 

 (16) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  

        16.1 ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 2 แรงมา 300 

        16.2 ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ 3 - 20 แรงมา 500 

        16.3 ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ 21 - 30 แรงมา 1,000 

        16.4 ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ 101 แรงมาข้ึนไป 2,000 
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 (17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 

ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด   

300 

         17.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

         17.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (18) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด หรือ

ภาชนะอ่ืนใด 

 

        18.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

        18.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (19) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  

       19.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

       19.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  

        20.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

        20.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  

       21.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

       2๑.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 300 

 (23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000 

 (24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 500 

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

ทําความสะอาด 

 

 (๑)  การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 500 

 (๒)  การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย  

500 

 (๓)  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 500 

 (๔)  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 500 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 

  ทําความสะอาดตาง ๆ 

  

500 
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5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

  (1)  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช                                                                          500 

  (2)  การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 500 

  (3)  การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ 

 แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

500 

 

  (4)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุ ขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  

       4.1  ไมเกิน  20  เกวียน 500 

       4.2  ตั้งแต  21  เกวียนข้ึนไป 1,000 

 (5)  การผลิตยาสูบ  

       5.1 โดยไมใชเครื่องจักร 500 

       5.2 โดยใชเครื่องจักร 1,000 

  (6)  การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 300/เครื่อง 

 (7)  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  

       ๗.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

       ๗.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (8)  การผลิตเสนใยจากพืช 500 

 (9)  การตาก การสะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย 

ขาวโพด 

200 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 (1)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

500 

 (2)  การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  6 (1) 

500 

 (3)  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1) 

500 

 (4)  การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6 (1) 

500 

 (5)  การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตในขอ 6 (1) 

500 

 (6) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 500 
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7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (1) การตอ   ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี   หรือพนสารกันสนิมยานยนต 500 

 (2) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 500 

 (3) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล 

500 

 (4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง

ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

500 

 (5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 300 

 (6) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 

 (7) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 300 

 (8) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 300 

 (9) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

500 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 500 

   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด  ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 500 

   (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 

  หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

500 

   (๔) การอบไม 500 

   (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 500 

   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   500 

   (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๕00 

   (๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 300 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน 

  สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

500 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  500 

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

500 
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 (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล 

500 

 (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

1,000 

 (๖)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืน ในทํานองเดียวกัน 

 

       ๖.1 มีจํานวนหองพักตั้งแต 30 - 50 หอง 300 

       ๖.2 มีจํานวนหองพักตั้งแต 51 - 100 หอง 500 

       ๖.3 มีจํานวนหองพักตั้งแต 101 หองข้ึนไป 1,000 

  (7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   500 

  (8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทก      

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

500 

  (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

 เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  9 (1) 

500 

  (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

 

       ๑๐.1  เนื้อท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 500 

       ๑๐.2  เนื้อท่ีตั้งแต  201  ตารางเมตรข้ึนไป 1,000 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 

 (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 500 

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 1,000 

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  500 

 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,000 

 (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

500 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500 
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 (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 500 

 (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500 

 (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

500 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

   (๑)  การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 300 

 (๒)  การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 300 

 (๓)  การปนฝาย นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 1,000 

 (๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 500 

 (๕)  การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร  

       ๕.1 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 - 10 เครื่อง 300 

       ๕.2 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 11 - 20 เครื่อง 500 

       ๕.3 โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 21 เครื่องข้ึนไป 800 

 (๖)  การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 500 

 (๗)  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500 

 (๘)  การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

       ๘.1 รับจางเคลื่อนท่ี 300 

       ๘.2 ประเภทโรงงาน 500 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 300 

 (๒)  การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 500 

 (๓)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

500 

 (๔)  การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุ กอสราง รวมท้ังการขุด ตัก  

ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 11 (2) 

500 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 

 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 500 

 (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000 

 (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  1,000 

 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 500 
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 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 500 

 (๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500 

 (๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 

500 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ    

 (๑) การผลิต สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

500 

 (๒) การผลิต สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 500 

 (๓) การผลิต  สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 1,000 

 (๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๕00 

 (๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7 (1) 1,000 

 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 

 (๗) การโม สะสม หรือบดชัน  

      ๗.1 โดยไมใชเครื่องจักร 300 

      ๗.2 โดยใชเครื่องจักร 500 

 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 500 

 (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  

      ๙.1 การผลิต  500 

      ๙.2 การลางฟลมรูปถาย 300 

      ๙.3 การลางฟลมภาพยนตร 500 

 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  หรือวัตถุ   

ท่ีคลายคลึง 

500 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง                       500 

 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 500 

 (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

500 

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 500 
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ท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ตอป (บาท) เดิม 

. (๑๖) การผลิต  สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

         ๑๖.1 การผลิต   1,000 

         1๖.2 การบรรจุ 500 

         1๖.3 การสะสม 300 

         1๖.4 การขนสง 300 

 (๑๗)  การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

         1๗.1 การผลิต   1,000 

         1๗.2 การบรรจุ 500 

         1๗.3 การสะสม 300 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ    

 (๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 500 

 (๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

500 

 (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 

 (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร ๒00 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ๒00 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา  

      ๖.1  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 500 

      ๖.2  พ้ืนท่ีเกิน  401  ตารางเมตรข้ึนไป 1,000 

. (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ     

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๑00 

 (๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 500 

 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500 

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 500 

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหนะนําโรค 500 

 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 500 

 (๑3) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  

       13.1 การผลิต 1,000 

       13.2 การสะสม 500 

       13.3 การขนสง 300 
 



แบบ กอ. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

  ๑. ขาพเจา ................................................................................อายุ.......... ป สัญชาติ ........................ 

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

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท 

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

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

…………………..…………......................................................... ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้        

o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ

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

o สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

o ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี…....../……..... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

แบบ กอ. ๒ 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ............................................................อายุ.....................ป 

สัญชาติ...............เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................              

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

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

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

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

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

ลําดับท่ี.................คาธรรมเนยีม...................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี...............................   

ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ................ โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................

พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร....................................................แรงมา      

จํานวนคนงาน................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี........ตรอก/ซอย................................................... 

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

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

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้                        

๑).........................................................................................................................................................                        

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

 

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

 

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

 

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

          (……………………………………………. ) 

         เจาพนักงานทองถ่ิน  

 



 

แบบ กอ. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

 

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

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

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

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................. 

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

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ  

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 

       O  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ……....………. 

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

     O สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

     O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

     O ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

     O  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

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

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

 

   

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

              (……………………………………. ) 

 

 

 

คําขอเลขท่ี…....../……..... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

แบบ กอ. ๓/๑ 

การตออายุใบอนุญาต 

     ครั้งท่ี...................  

 

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

คาธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...…เลขท่ี......... ลงวันท่ี........เดือน..................................

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

 

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  

๑............................................................................................................................................... 

๒.............................................................................................................................................. 

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

 

 

       (ลงชื่อ)……………………………………………. 

(………………………………………..…) 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ กอ. ๔ 

คํารองขออนุญาตตางๆ  

 

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

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

 

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

อยูบานเลขท่ี........ หมูท่ี............. ถนน..................................... ตําบล............................อําเภอ.......................   

จังหวัด.......................................... โทรศัพท.....................................................  

   

ขอยื่นคํารองตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 

ดวย..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

  จึงมีความประสงค .............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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