
 หนา   ๑๕๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัยโดยความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัยและนายอําเภอเสนา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัยแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

   (๓) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด   

   (๒) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
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   (๓) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๕) การตมการตาม  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว  

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ   

   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

   (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นท่ีคลายคลึงกัน 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 

   (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปงยาง  เผาหรือโดยวิธีอื่น 

   (๖) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๗) การผลิตไอศกรีม   

   (๘) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตวพืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 
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   (๙) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๐) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่งเหลือง  เครื่องดื่มชนดิตาง  ๆ  

บรรจุกระเปาขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๑) การผลิตน้ํากล่ันน้ําบริโภค 

   (๑๒) การผลิตน้ํ าแข็ ง  ยกเว นการผลิตเพ่ื อใช ในสถานท่ี จํ าหน ายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๒) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

   (๓) การขัด  การกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๖) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๗) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๘) การตาก  การสะสม  หรือขนขาวปลูก 

  ๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ๖  (๑) 

  ๖. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓) การประกอบธุรกจิเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครือ่งกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล

ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
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   (๕) การผลิต  สะสะม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๗) การผลิต  ซอม  ประกอบ  อัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๘) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๓) การอบไม 

   (๔) การประดิษฐกระดาษตาง  ๆ 

   (๕) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

   (๖) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

  ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๒) การจัดใหมีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๔) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๕) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

   (๖) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๗) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การารบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎมายวาดวยสถานพยาบาล 

  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๒) การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๓) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

   (๔) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๒) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   

   (๓) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๔) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบี้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

   (๕) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ 

   (๑) การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาช 

   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๓) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๔) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๕) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 

   (๗) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๘) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๙) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๐) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๓) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนําโรค 

   (๑๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง   

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเช็คเครื่องสําอางตาง  ๆ 

   (๓) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ   

  ๑๓. กิจการอื่น  ๆ 

   (๑) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณิอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๒) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๓) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๔) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๕) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๗) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๘) การผลิต  ส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมาย   วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรอืเครือ่งหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวาง

ฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๘ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากท่ีนั้น

โดยสะดวก 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวย 

วัตถุถาวร  ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย  ใหถูกตอง

ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูประกอบกิจการนั้น

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ  โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับ 

การผลิตอาหาร 

  (๗) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณท่ีเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

  (๙) สถานท่ีเล้ียงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๑๐) สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมี ท่ี สําหรับตากหรือ ผ่ึงสินคา 

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และถูกตองสุขลักษณะปลอดภัย 

ตอสุขภาพ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ  



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้  

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมกีารปองกนัและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคที่ติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกนัมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอนัตรายตอสุขภาพของ

คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปน

การคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี

การควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ.๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น  ๆ 

ขอ ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบรหิารสวนตําบลนี ้ ตองปฏิบัตริวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น  ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 



 หนา   ๑๖๙ 
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  (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว  ท่ีขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตาม 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหาร 

สวนตําบลมารวิชัย 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๑๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.๒ 

ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตที่ ไดรับ 

คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุ จําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 



 หนา   ๑๗๐ 
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สิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน 

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๔  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองประกอบกิจการนั้น  ๆ   ภายในเขตสถานท่ีที่ไดรับอนุญาต  วัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๒) ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยูในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัย  พรอมใชงานอยูเสมอ 

  (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวนั  ยุง  สัตวพาหะนําโรคตดิตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว

พาหะนําโรคอื่น  ๆ 

  (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖) ตองจัดใหมีระบบปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปนอาหาร 

  (๗) กรณีที่ผูประกอบการกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไขหรอืเพ่ิมเตมิ

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบ  สถานท่ี  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  และประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลมารวิชัย 
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ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลมารวิชัยเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเ 

สียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข

โดยเฉพาะ  ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน

เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  ใหไชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลมารวิชัย 

ขอ ๒๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให ผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.๒  โดยประทับตราสีแดง  วา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณีและลงเลม  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๒๘ ใหใชแบบพิมพตาง  ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓) คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง  ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต 

ขององคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้  ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ฐิตวิัฒน  กลีบมาลัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลมารวิชัย 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  
 (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาล  สัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา   

สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 
 

 ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  
 -  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๕๐ 
 -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๑๐๐ 
 ข.  การเลี้ยงสุกร   
 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 
 ค.  การเลี้ยงแพะ  แกะ  
 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๕๐ 
 ง.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  
 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๕๐ 
 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 
 จ.  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  
 -  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 
 -  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 
 (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวสัตว  และผลิตภัณฑ  
 (๒.๑)  การฆาสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนาย  อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
   ก.  โดยไมใชเครือ่งจักร ๒๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๒.๒)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอ

สัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 

๕๐๐ 

   
   
   
   



- ๒ - 
   

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 
 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
   ข.  โดยใชเครือ่งจักร ๓๐๐ 
 (๓.๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก๋ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึง 
 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาจอม  แหนม  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  
น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึง 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปงยาง  เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๓.๖)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๑๐๐ 
 (๓.๗)  การผลิตไอศกรีม  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๕๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
 (๔.๑)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ  
   ก.  ต่ํากวา  ๒,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 
   ข.  ตั้งแต  ๒,๐๐๑  –  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัมตอวัน ๘๐๐ 
   ค.  ตั้งแต  ๑๐,๐๐๑  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป ๑,๕๐๐ 
 (๔.๒)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม  
   ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา ๑๐๐ 
   ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑๐  แรงมา ๓๐๐ 
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 (๔.๓)  การขัด  การกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช  ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 (๔.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
   ก.  การผลิต  
 - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  -  ๑๐  แรงมา ๒๐๐ 
 - ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๓๐๐ 
   ข.  การสะสมปุย  แบงบรรจุปุย ๓๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 (๕.๑)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  ๖  (๑) 
 

   ก.  ประเภทครัวเรือน ๒๐๐ 
   ข.  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
 (๖.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต  
   ก.  การตอ  การประกอบยานยนต ๑,๐๐๐ 
   ข.  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  
 - พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 - พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
   ค.  การพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ 
 (๖.๒)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือ
เครื่องกล 

 

   ก.  พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐ 
   ข.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 (๖.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกลดวย 

 

   ก.  พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๘๐๐ 

   ข.  พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
 (๖.๔)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๑๕๐ 
 (๖.๕)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ 

 (๖.๖)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ  
   ก.  การปะ  การซอม  เชื่อมยาง  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต ๑๐๐ 
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   ข.  การปะ  การซอม  เชื่อมยาง  รถยนต  เครื่องจักร  เครื่องจักรกลหรือตั้ง

ศูนยถวงลอ 
๒๐๐ 

 (๖.๗)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  อัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ 
 (๖.๘)  การสะสม  การซอมเครื่องจักรกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
 (๗.๑)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  
   ก.  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐ 
   ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕ - ๑๐  แรงมา ๓๐๐ 
   ค.  ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ 
 (๗.๒)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
 (๘.๑)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

   ก.  ไมเกิน  ๑๐  หอง ๑๐๐ 
   ข.  ตั้งแต  ๑๑  -  ๓๐  หอง ๒๐๐ 
   ค.  ตั้งแต  ๓๑  หองข้ึนไป ๕๐๐ 
 (๘.๒)  การจัดใหมีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๓๐๐ 

 (๘.๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

 (๘.๔)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๒๐๐ 
๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
 (๙.๑)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
 (๙.๒)  การซักผา  อบ  รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
   ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๓  แรงมา ๒๐๐ 
   ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๓  แรงมาข้ึนไป ๓๐๐ 
 (๙.๓)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ ๒๐๐ 
 (๙.๔)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน  ๆ ๓๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 (๑๐.๑)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ

คลายคลึง 
๕๐๐ 

 (๑๐.๒)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ 
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๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ  

 (๑๑.๑)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาซ  
   ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
   ข.  การบรรจุ  การสะสม ๒,๐๐๐ 
   ค.  การขนสง  
        -  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๒,๐๐๐ 
        -  เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร ๓,๐๐๐ 
 (๑๑.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
   ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
   ข.  การบรรจุ  การสะสม ๓,๐๐๐ 
   ค.  การขนสง ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๓)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ 
   ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๔)  การโม  สะสม  หรือบดชัน  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
 (๑๑.๕)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 (๑๑.๖)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 
 

   ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
   ข.  การสะสม ๔,๐๐๐ 
   ค.  การขนสง ๒,๐๐๐ 

๑๒ กิจการอ่ืน  ๆ  
 (๑๒.๑)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
 

   ก.  การผลิต ๕,๐๐๐ 
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   ข.  การซอม  
 - พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 
 - พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 - พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 (๑๒.๒)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร  
   ก.  การพิมพแบบ  พิมพเขียว ๒๐๐ 
   ข.  การถายเอกสาร ๑๐๐ 
 (๑๒.๓)  การประกอบกิจการโกดังสินคา  
   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 
   ข.  พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
   ค.  พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
 (๑๒.๔)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐ 
 (๑๒.๕)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 
 (๑๒.๖)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 (๑๒.๗)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐ 
 (๑๒.๘)  การผลิต  สิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง ๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  กอ.  ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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หมายเลขโทรศัพท........................................................... 
 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............หมูท่ี...........ตําบลมารวิชัย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท.............................  
โทรสาร.......................................... 
 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี) 
      สําเนาใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี) 
  
 
 
    ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
         (ลงชื่อ)........................................ผูขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 
 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 
 
 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   
 
 (  )  ครบ   
 (  )  ไมครบ  คือ 
  (๑)..................................... 
  (๒)..................................... 
  (๓)..................................... 
       (ลงชื่อ)................................................ 
               (...............................................) 
                ตําแหนง.............................................. 
 
 
 
 



ความเห็นของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ).............................................เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
              (............................................) 
                ตําแหนง........................................................ 

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

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
              (............................................) 
                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

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



คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
                                                                            (ลงชื่อ).......................................................  
                                                                                    (.....................................................) 
                                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
                                                                                        วันท่ี........./............/.............. 



 
 

 
   

 
แบบ  กอ.  ๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี.................../..................... 
 อนุญาตให...................................................อายุ...... .ป  สัญชาติ.........................อยูบานเลขท่ี.........................  
หมูท่ี....................ถนน.................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................
จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 
 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...........................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา................................................................................................................................  
ตั้งอยู  ณ  บานเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... 
 เสียคาธรรมเนียม  ปละ..............................................บาท  (...........................................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวนัท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ. ................... 
 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้  เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(๓.๑)............................................................................... 
(๓.๒)............................................................................... 

 ออกให  ณ  วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. .......................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ  วันท่ี................เดือน....................................พ.ศ.  ..................... 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................      (ลงชื่อ).............................................. 
        (..........................................)     (.............................................) 
      ผูอํานวยการกองคลัง  ผูรับเงิน       นายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
 
คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต  หากฝาฝนมีโทษปรับ
       ไมเกิน ๕๐๐  บาท 
  ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐   
 

 



(ตอดานหลัง) 
 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุ
อนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงาน

ทองถิน่ 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



แบบ  กอ.  ๓ 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ีรับ............../.................     เขียนท่ี...............................................................   
       วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.  .................. 
 
 ขาพเจา..........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ........................................  
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................................................จังหวัด................................................  
โทรศัพท......................................................................  โทรสาร...............................................   
 ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
ประเภท.................................................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย   
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................................ตั้ง  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี........ตําบลมารวิชัย  
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................... 
 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว  คือ 
   ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
   ๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม   
   ๓)  ..............................................................................................................................................................   
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ).........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
               (........................................) 
 

 
 
 
 



(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   
 (  )  ครบ   
 (  )  ไมครบ  คือ 
  (๑)........................................ 
  (๒)........................................ 
  (๓)........................................ 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (..............................................) 
      ตําแหนง............................................ 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
              (....................................................) 
          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 

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

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                           (.....................................................) 
                                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 
                                                                              วันท่ี........./............/.............. 

 
 

 



แบบ  กอ.  ๔ 
แบบคําขออนุญาตตางๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ีรับ.............../.................     เขียนท่ี..............................................................   
      วันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ. .................. 
 ขาพเจา..........................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................   
อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................  
ตําบล/อําเภอ..................................  จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท.........................................
โทรสาร............................................   
ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  ................................................................................................. 
ตั้งอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.......ตําบลมารวิชัย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท............................
โทรสาร............................................ 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย  ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการ
เก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 
  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
  ๒)  ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
      
  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)............................................ผูขออนุญาต 
              (...........................................) 

 


