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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ   
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้ทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม   
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  และนายอําเภอเมืองสกลนคร  จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พุทธศักราช  ๒๕๔๑   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และหรือพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามข้อบัญญัตินี้ 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กรรมวิธีการผลิต  

ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้น  ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง  ความร้อน  ความสั่นสะเทือน  
รังสี  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  กําหนด 

หมวด  ๒ 
ประเภทกิจการที่ควบคุม 

 
 

ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปน้ี  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบการเล้ียงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือ
ค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา

อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ํา 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ   
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล   
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 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพื่อ 

การบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง  ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
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 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือขนถ่ายมันสําปะหลัง   
(๖) กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะที่เป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑)  
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการที่เก่ียวข้องกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมแซม  หรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร   
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร์ร่ี 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม้

ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวายเป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
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 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น   

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อ ยู่ ในบังคับ   

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  
(๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

และสิ่งแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
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 (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน    
(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บหรือปักผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ  
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสผี้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
(๑๑) กิจการเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หินทรายหรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง  ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ  

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
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 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ   

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในข้อ  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอื่น ๆ   
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
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 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๗ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใด
ดําเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไว้ในข้อ  ๖  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  ในลักษณะที่เป็น
การค้า  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการที่จัก
ต้องย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการ 

การใด ๆ  ที่ทําขึ้นโดยมุ่งประสงค์เพื่อการใช้ในครัวเรือน  มิให้ใช้ข้อบัญญัตินี้บังคับแก่ 
การดําเนินการนั้น ๆ 

ข้อ ๘ ผู้ ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่ เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุม   
ตามข้อบัญญัตินี้  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมกิจการ
ตามข้อบัญญัตินี้  ต้องจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วย
สุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม   
ตามคําแนะนาํของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  ระบายน้ํา
ได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ํา  ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
(๕) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  เพื่อป้องกัน

มิให้น้ําซึม  ร่ัวไหล  หรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หรือต้องมีเคร่ืองรางระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความกระเทือน  
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ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าว 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค 

(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับคนที่ทําการในสถานที่นั้น  และต้อง

ตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
(๑๑) ข้อกําหนดเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์  มีดังต่อไปนี้ 

 (๑๑.๑) สถานที่เลี้ยงสุกรควรอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  
โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ในระยะที่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าวข้างต้น
และแหล่งน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังต่อไปนี้ 

  (๑๑.๑.๑) สําหรับสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ควรมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

  (๑๑.๑.๒) สําหรับสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมากกว่า  ๕๐  ตัวขึ้นไป   
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (๑๑.๒) สถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ทุกชนิด  เลี้ยงเป็ด  และเลี้ยงห่าน  จะต้องตั้งอยู่
ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  
ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานที่   
ที่ดังกล่าวข้างต้นและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังต่อไปนี้ 

  (๑๑.๒.๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  และเลี้ยงห่าน  
ตั้งแต่  ๓๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว  ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

  (๑๑.๒.๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  และเลี้ยงห่าน  
ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (๑๑.๓) สถานที่เลี้ยงแมลงมีพิษทุกชนิด  จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบ
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ต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นและแหล่งน้ํา
สาธารณะในระยะทางไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

(๑๒) สถานที่ เ ก่ียวกับการตาก  การผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตาก  หรือผึ่งสินค้าตามที่ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของ   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและประกาศ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

(๑๓) สถานที่ในการเผาถ่านหรือสะสมถ่านจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นและแหล่งน้ํา
สาธารณะในระยะทางไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ  ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ก็ให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามแบบ  กอ.  ๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  จะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุ
แห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหะนําโรค 

(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์
แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ใน 
เวลาอันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ   
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ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับที่หนึ่ ง  ให้ ใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียวกันและสําหรับสถานท่ี   
แห่งเดียวกัน  ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในทุกประเภทตามอัตราที่เรียกเก็บท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้   
ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ข้อ ๑๖ การต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนด 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการ
ตามแบบ  กอ.  ๖  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๕  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๔  ท้ายข้อบัญญัตินี้  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดมิ  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
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(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง  
คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับวัน  เวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
หมวด  ๔ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๓ 
(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 
(๕) คําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๕ 
(๖) คําร้องบอกเลิกกิจการตามแบบ  กอ.  ๖ 
(๗) แบบสํารวจสถานประกอบการ  “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๗ 
(๘) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามลพิษ  หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๘ 
หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ข้อ ๒๓ ผู้ รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดให้ต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้   
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาเห็นสมควร  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้จักต้องเสียค่าปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒๕ บรรดาความผิดซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  หากได้ชําระค่าปรับเต็มจํานวนตามอัตรา 

ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เม่ือต้องรับโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๔  แล้ว  อาจต้องรับโทษตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีจําต้องดําเนินคดีกับผู้ใดที่ปฏิบัติฝ่าฝืนข้อความตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด  ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีต่อศาลในเขตอํานาจต่อไป 
หรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดําเนินการทางศาลต่อไป 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกรหรือผู้จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบสํานวน  เพื่อประสานการดําเนินคดี
กับพนักงานอัยการหรือทนายความ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะในข้อ  ๖  อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ให้เจ้าของกิจการตามความในวรรคหน่ึง  ดําเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

บุญเถิง  เภาโพธ์ิ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 



อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

รายการ 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม(บาท) 
หมายเหตุ 
(ต่อปี) 

 
๑.  กิจการที่เก่ียวกับการเลีย้งสัตว์ 
    ๑.๑  การเลี้ยงสัตว์บก เช่น โค กระบือ สุกร สัตว์ปีก สตัว์นํ้า 
สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
    ๑.๑.๑  การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
    ก. ไม่เกิน     ๕๐   ตัว 
    ข. เกิน        ๕๐   ตัว  ขึน้ไป 
    ๑.๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
    ก. ไม่เกิน     ๒๐   ตัว 
    ข. เกิน        ๒๐   ตัว  ไม่เกิน     ๕๐    ตัว 
    ค. เกิน        ๕๐   ตัว  ไม่เกิน    ๑๐๐   ตัว 
    ง. เกิน       ๑๐๐  ตัว  ขึน้ไป 
    ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ แกะ 
    ก. ไม่เกิน     ๒๐   ตัว 
    ข. เกิน        ๒๐   ตัว  ขึน้ไป 
    ๑.๑.๔  การเลี้ยง ห่าน เป็ด ไก่ 
    ก. ไม่เกิน     ๓๐๐     ตัว 
    ข. เกิน        ๓๐๐     ตัว  ไม่เกิน    ๑,๐๐๐    ตัว 
    ค. เกิน        ๑,๐๐๐   ตัว  ขึ้นไป 
    ๑.๑.๕  การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
    ก.  กิจการเพาะเลี้ยงเพ่ือค้าปลีก 
         (๑)  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕  ตารางเมตร 
         (๒)  พ้ืนที่เกิน     ๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
         (๓)  พ้ืนที่เกิน   ๑๐  ตารางเมตร  ขึ้นไป 
    ข.  กิจการเพาะเลี้ยงเพ่ือค้าส่ง 
    ๑.๑.๖  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
    ก.  การเพาะเลี้ยงเพ่ือค้าปลีก 
         (๑)  สตัว์ไม่มีพิษ 
         (๒)  สตัว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย 
         (๓)  แมลงมีพิษทุกชนิด 
    ข.  การเพาะเลี้ยงเพ่ือค้าส่ง 

 
 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 



 
    ๑.๒  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
     ก.  จํานวนสัตว์ที่เลี้ยง  ไม่เกิน ๑๐  ตัว 
     ข.  จํานวนสัตว์ที่เลี้ยง  เกิน    ๑๐  ตัว แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
     ค.  จํานวนสัตว์ที่เลี้ยง  เกิน    ๒๐  ตัว ขึ้นไป 
     ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ นานาชนิดในที ่
     สาธารณะหรือที่เอกชน หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง 
     เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ กิจการ 
     น้ันๆ ทั้งน้ี จะเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ 
     ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

ก. กิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  สวนสัตว์ 
ข. สถานที ่

      (๑) พ้ืนทีกั่กสัตว์ ขังสัตว์ รวมไม่เกิน  ๒๐ ตารางเมตร 
      (๒) พ้ืนทีกั่กสัตว์ ขังสัตว์ เกิน ๒๐ ตารางเมตร ไม่เกิน ๓๐ ตารางเมตร 
      (๓) พ้ืนทีกั่กสัตว์ ขังสัตว์ เกิน ๓๐ ตารางเมตร ไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร 
      (๔) พ้ืนทีกั่กสัตว์ ขังสัตว์ เกิน ๔๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
๒.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
     ๒.๑  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขายในตลาด
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
         ๒.๑.๑ การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ 
         ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
         (๑)  วันละไม่เกิน   ๕๐  ตัว 
         (๒)   วันละ   ๕๐  ตัว ขึ้นไป 
         ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
         (๑)  วันละไม่เกิน          ๑๐๐   ตัว 
         (๒)  วันละ           ๑๐๑-๒๐๐   ตัว 
         (๓)  วันละ           ๒๐๑-๓๐๐   ตัว 
         (๔)  วันละ                   ๓๐๑   ตัว ขึ้นไป 
     ๒.๒  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ที่ยัง    
มิได้ฟอก 
     ก. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
     ข. การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ที่ยังไม่ได้ฟอก 
     ค. การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ที่ฟอกแล้ว 
        (๑) พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐  ตารางเมตร 
        (๒) พ้ืนที่เกิน    ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐ ตารางเมตร 
        (๓) พ้ืนที่เกิน    ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๕๐ ตารางเมตร 
        (๔) พ้ืนที่เกิน    ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒๕๐ 
๕๐๐ 
๗๕๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 
 
    ๒.๓  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๒.๔  การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๓  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า 
    ๒.๕  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู     เปลือกกุ้ง 
ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
    ๒.๖  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จาก    เปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ ขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๓  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า 
    ๒.๗  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
    ๒.๗.๑  การผลิต การโม ่การป่น การบด การผสม การบรรจุ 
การสะสม การจําหน่ายอาหารสัตว์ 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๒.๘  การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
 
๓.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้าํด่ืม 
    ๓.๑  การผลิตเนย เนยเทยีม 
     
 
 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 

 

 



 
    ๓.๒  การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไต
ปลา เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๓.๓  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน       ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๓.๔  การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมนักุ้ง ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๓.๕  การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต 
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร    การขายเร่ การ
ขายในตลาด และผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๕   แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินว่า    ๕   แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๖  การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๓   แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินว่า    ๓   แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๗  การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าฮู้      วุ้นเส้น 
เก้ียมอ๋ี 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 

 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



 
 
    ๓.๘  การผลิตแบะแซ 
    ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๓   แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินว่า    ๓   แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จนัอับ ขนมเป๊ียะ 
    ก.  ใช้แรงคน 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๑๑  การแกะ การล้างสตัว์นํ้า ที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้น การผลติเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๓.๑๒  การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืม 
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
   ๓.๑๓  การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
   ก.  ใช้แรงคน 
   ข.  ใช้เครื่องจักร 
   ๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
    ก.  ใช้แรงคน 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๑๕  การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
    ๓.๑๖  การคั่วกาแฟ 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
 
 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 
 



 
 
    ๓.๑๗  การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
    ก.  ใช้แรงคน 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส 
    ๓.๑๙  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
    ๓.๒๐  การตาก การหมัก การดองผักผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๓.๒๑  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๒๓  การผลิต บะหมี ่มกักะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 
    ง.  เครื่องจกัรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๒๔  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน      ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน      ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
     
 
 

 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 



 
    ๓.๒๕  การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
    ก.  การทํานํ้าแข็งหลอด นํ้าแข็งเกล็ด 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๕  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน       ๕  แรงม้า แต่ไมเ่กิน   ๑๐  แรงม้า 
    ง.  เครื่องจกัรเกิน      ๑๐  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า 
    จ.  เครื่องจักรเกินกว่า ๒๐  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๓.๒๖  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 
    ก.  เครื่องจักรไม่เกิน     ๗  แรงม้า 
    ข.  เครื่องจักรเกิน        ๗  แรงม้า แต่ไม่เกิน   ๘  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินกว่า   ๘  แรงม้า ขึ้นไป 
 
๔.  กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง และ
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง 
    ๔.๑  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา       ด้วย
เครื่องจักร 
    ก.  การผลติ การบรรจุยา 
        (๑)  ยาแผนโบราณ 
        (๒)  ยาแผนปัจจุบัน 
        (๓)  โรงงานใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๓ แรงม้า หรือคนงานเกินกว่า ๑๐ 
คน หรือโรงงานผลิต 
    ข.  การโม่ การบด การผสม 
        (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
        (๒)  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
        (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
     ๔.๒  การผลิต การบรรจุ ยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่างๆ 
     ก.  การผลิต การบรรจุ ยาสีฟัน แชมพู เครื่องสําอางต่างๆ 
     ข.  การผลติ การบรรจุ ผา้เย็น กระดาษเย็น 
        (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
        (๒)  เครื่องจักรเกิน      ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
        (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
     ๔.๓  การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําลี 
      
 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 



 
 
    ๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
    ก.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๔  แรงม้า 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน    ๕   แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน       ๕  แรงม้า แต่ไมเ่กิน   ๑๐  แรงม้า 
    ง.  เครื่องจกัรเกิน      ๑๐  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๔.๕  การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน      ๕  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกินกว่า    ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
    ๕.๑  การอัด การสกัดเอานํ้าจากพืช 
    ก.  ใช้แรงงาน 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
    ๕.๒  การลา้ง การอบ การรม การสะสมยาดิบ 
    ก.  การสะสม 
    ข.  การล้าง 
    ค.  การรม การอบ 
    ๕.๓  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน     ๒๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๒๐  ตารางเมตร 
    ๕.๔  การสขี้าวด้วยเครื่องจักร 
    ก.  ไม่เกินวันละ    ๕  เกวียน 
    ข.  เกินวันละ       ๕  เกวียน แต่ไม่เกิน   ๑๐  เกวียน 
    ค.  เกินวันละ      ๑๐ เกวียน แต่ไม่เกิน   ๒๐  เกวียน 
    ง.  เกินวันละ       ๒๐ เกวียน 
    ๕.๕  การผลิตยาสูบ 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
    ๕.๖  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
        (๑)  แรงงานไม่เกิน     ๑๐  คน 
        (๒)  แรงงานเกิน        ๑๐  คน ขึ้นไป 
 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๓,๐๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๒,๐๐๐ 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

 



 
        ข.  ใช้เครื่องจักร 
        (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๑๐  แรงม้า 
        (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า ๑๐  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๕.๗  การผลิต การสะสมปุ๋ย 
        ก.  ไมใ่ช่โรงงาน 
        ข.  โรงงานใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๓ แรงม้า หรือแรงงานเกินกว่า ๑๐ 
คน หรือโรงงานผลิต 
    ๕.๘  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
    ก.  ใช้แรงงาน 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
        (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๔  แรงม้า 
        (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
        (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า ๕  แรงม้า ขึน้ไป 
    ๕.๙  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
 ๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
    ๖.๑  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ 
    ก.  การใช้แรงงาน  
    ข.  เครื่องจักรไม่เกิน    ๔  แรงม้า  
    ค.  เครื่องจักรเกิน       ๔  แรงม้า แต่ไมเ่กิน   ๕  แรงม้า 
    ง.  เครื่องจกัรเกิน       ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๖.๒  การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรอืโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ
ใน ๖.๑ 
    ก.  การหลอม หล่อทองรปูพรรณ 
    ข.  การหลอม หล่อ ถลุง โลหะทุกชนิด 
    ค.  การถลงุ หลอม หล่อแร่ ทุกชนิด 
    ๖.๓  การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าชหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๑     
    ก.  การกลงึ 
    ข.  การเจาะโลหะ 
        (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน  ๔  แรงม้า  
        (๒)  เครื่องจักรเกิน     ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
        (๓)  เครื่องจักรเกิน     ๕  แรงม้า ขึน้ไป 
 
 
 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 



    ค.  การเช่ือม 
        (๑)  หัวเช่ือมไม่เกิน     ๒  หัว 
        (๒)  หัวเช่ือมเกิน        ๒  หัว แต่ไมเ่กิน   ๔  หัว 
        (๓)  หัวเช่ือมเกินกว่า   ๔  หัว ขึ้นไป 
    ง.  การตี 
    จ.  การตัดโลหะด้วยเครื่องจักร ด้วยก๊าซ หรือไฟฟ้า 
    ฉ.  การประสานโลหะหรือแร่ต่างๆ 
    ซ.  การรีด การอัดโลหะ 
    ๖.๔  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนๆ ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 
    ๖.๕  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคม ีหรอืวิธีอ่ืนใดยกเว้น
กิจการใน ๖.๑ 
    ก.  เครื่องจักรไม่เกิน  ๔  แรงม้า  
    ข.  เครื่องจักรเกิน     ๔  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
    ค.  เครื่องจักรเกิน     ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๖.๖  การทาํเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
    ก.  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกแร่ 
        (๑)  พ้ืนที่ไม่เกิน   ๒๐  ตารางเมตร 
        (๒)  พ้ืนที่เกินกว่า ๒๐  ตารางเมตร 
    ข.  การล้างแร่ 
 ๗.  กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
     ๗.๑  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี 
การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
     ก.  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุเคร่ืองจักร เครื่องยนต์ 
รถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ  การซ่อม เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ
ยนต์  เรือกลไฟ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
     ข.  การซอ่มรถจักรยานยนต์ การซ่อมรถจักรยาน    รถสามล้อถีบ 
     ๗.๒  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
     ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องกล หรือเคร่ืองจักร ซึ่ง
มีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมแซมหรอื
ปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
    ๗.๔  การลา้ง การอัดฉีดยานยนต์ 
    ๗.๕  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 
    ก.  โรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
    ข.  การผลติที่ไม่ใช่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
    ค.  การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



    
    ๗.๖  การปะ การเช่ือมยาง 
    ๗.๗  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 
๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
    ๘.๑  การผลิตไม้ขีดไฟ 
    ๘.๒  การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว 
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
    ๘.๓  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การ
ทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
    ๘.๔  การอบไม้ 
    ๘.๕  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
    ๘.๖  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
    ๘.๗  การผลิตกระดาษต่างๆ 
    ๘.๘  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
 
๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบรกิาร 
    ๙.๑ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 
๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
    ก.  การนวดแผนโบราณ 
    ข.  การอาบ อบ นวด 
    ๙.๓  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า   อบสมุนไพร เว้น
แต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
    ๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก.  ห้องพักไม่เกิน    ๑๐   ห้อง 
    ข.  ห้องพักไม่เกิน    ๑๐   ห้อง  ขึ้นไป 
    ๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 
    ก.  ห้องพักไม่เกิน    ๑๐   ห้อง 
    ข.  ห้องพักไม่เกิน    ๑๐   หอ้ง  ขึ้นไป 
    ๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
    ๙.๗  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง   ดิสโกเทก     
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน         
 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๓๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑,๐๐๐ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 
 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 



 
    ๙.๘  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑ 
    ๙.๙  การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่น
อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
    ๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรอืแต่งผม เว้นแต่กิจการที่
บัญญัติกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
    ๙.๑๑  การประกอบกิจการให้การบริการควบคุมนํ้าหนัก 
โดยวิธีการควบคุมโภชนาการให้อาหารท่ีมวัีตถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บรกิารใน  ๙.๑ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
     ก.  สถานที่ไม่มีแพทย์ควบคุม 
     ข.  สถานที่มีแพทย์ควบคุม 
   ๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
   ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซอ้มกอล์ฟ 
    ก.  สนามฝกึซ้อม 
    ข.  สนามกอล์ฟ 
   ๙.๑๔  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
   ๙.๑๕  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
   ๙.๑๖  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
   ๙.๑๗  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 
๑๐.  กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ 
   ๑๐.๑  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอ
ผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   ๑๐.๒  การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น  
   ๑๐.๓  การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
   ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิง่ทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
   ๑๐.๕  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร 
   ก.  จักรเย็บผ้าไม่เกิน   ๑๐   เครื่อง 
   ข.  จักรเย็บผ้าเกิน      ๑๐   เครื่อง ขึ้นไป 
   ๑๐.๖  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
   ๑๐.๗  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบด้วยเครื่องจักร 
   ๑๐.๘  การย้อม การกัดสผี้า หรือสิ่งทออื่นๆ 
   ก.  การหาบเร่ หรือ ร้านคา้ 
   ข.  โรงงาน 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๕๐๐ 

 



     
 ๑๑.  กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที ่
คลา้ยคลึง 
   ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   ก.  ไมใ่ช้เครือ่งจักร 
   ข.  ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๒  การระเบิด การโม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร 
   ๑๑.๓  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
   ก.  ไมใ่ช้เครือ่งจักร 
   ข.  ใช้เครื่องจักร 
   ๑๑.๔  การสะสม การผลติซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   ๑๑.๖  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
   ๑๑.๗  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 
   ๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า
เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
   ๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย 
   ๑๑.๑๑  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
๑๒.  กิจการทีเ่ก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
   ๑๒.๑  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิไดซ์ 
หรือสารตัวทําลาย 
   (๑)  การผลติ การบรรจุ การสะสม 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน  ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    จ.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
   (๒)  การขนส่ง 
    ก.  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน   ๓  คัน 
    ข.  ยานพาหนะขนส่งเกิน      ๓  คัน แต่ไม่เกิน    ๖  คัน 
    ค.  ยานพาหนะขนส่งเกิน      ๖  คัน แต่ไม่เกิน  ๑๐  คัน 
    ง.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๑๐  คัน ขึน้ไป 
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   ๑๒.๒  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
    ก.  การผลติ การบรรจุ การสะสม 
    (๑)  คลังก๊าซความจุไม่เกิน    ๑๐,๐๐๐   ลิตร 
    (๒)  คลังก๊าซความจุเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐   ลิตร 
    (๓)  ป๊ัมจําหน่ายก๊าซ 
    (๔)  สถานประกอบกิจการจําหน่ายก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
    (๕)  สถานประกอบกิจการจาํหน่ายก๊าซ พ้ืนที่เกิน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร 
    (๖)  สถานประกอบกิจการจําหน่ายก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า ๒๐  ตารางเมตร 
    ข.  การขนส่ง 
    (๑)  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน   ๓  คัน 
    (๒)  ยานพาหนะขนส่งเกิน      ๓  คัน แต่ไม่เกิน    ๖  คัน 
    (๓)  ยานพาหนะขนส่งเกิน      ๖  คัน แต่ไม่เกิน  ๑๐  คัน 
    (๔)  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๑๐  คัน ขึ้นไป 
    ๑๒.๓  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
    (๑)  การผลิต การกลั่น 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน   ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน  ๓๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    จ.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
   (๒)  การสะสม 
    ก.  คลังนํ้ามัน 
    ข.  สถานทีจ่ําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
        (๑)  หัวจ่ายนํ้ามันไม่เกิน   ๔  หัว 
        (๒)  หัวจ่ายนํ้ามันเกิน      ๔  หัว แต่ไม่เกิน  ๖  หวั 
    (๓)  หัวจ่ายนํ้ามันเกิน      ๖  หัว 
    ค.  ร้านขายส่ง 
    ง.  ร้านขายปลีก 
    (๓)  การขนส่ง 
    ก.  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน ๓  คัน 
    ข.  ยานพาหนะขนส่งเกิน    ๓  คัน แต่ไม่เกิน  ๖  คัน 
    ค.  ยานพาหนะขนส่งเกิน    ๖  คัน แต่ไม่เกิน ๑๐ คัน 
    ง.  ยานพาหนะขนส่งเกิน   ๑๐ คัน ขึ้นไป 
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    ๑๒.๔  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
    (๑)  การผลิต 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน  ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไมเ่กิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    จ.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    (๒)  การสะสม 
    ก.  สะสมไม่เกิน   ๕๐๐  กิโลกรัม 
    ข.  สะสมเกิน      ๕๐๐  กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรมั 
    ค.  สะสมเกิน    ๑,๐๐๐  กิโลกรมั แต่ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  กิโลกรมั 
    ง.  สะสมเกิน    ๓,๐๐๐  กิโลกรมั แต่ไม่เกิน  ๔,๐๐๐  กิโลกรมั 
    จ.  สะสมเกิน    ๔,๐๐๐  กิโลกรมั ขึ้นไป 
    (๓)  การขนส่ง 
    ก.  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน  ๓  คัน 
    ข.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๓  คัน แต่ไม่เกิน  ๖  คัน 
    ค.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๖  คัน แต่ไมเ่กิน ๑๐ คัน 
    ง.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๑๐  คัน ขึน้ไป 
    ๑๒.๕  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗.๑ 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน    ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    จ.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๑๒.๖  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึงกัน 
     ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
     ข.  ใช้เครือ่งจักรไม่เกิน    ๓  แรงม้า 
     ค.  ใช้เครือ่งจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า      
     ง.  ใช้เครือ่งจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึน้ไป 
    ๑๒.๗  การโม่ การบดชัน 
     ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
     ข.  ใช้เครือ่งจักรไม่เกิน    ๓  แรงม้า 
     ค.  ใช้เครือ่งจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
     ง.  ใช้เครือ่งจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึน้ไป 
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      ๑๒.๘  การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน  ๑๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
    ค.  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
    ง.  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
    จ.  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
   ๑๒.๙  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
    ก.  การล้างฟิล์มถ่ายรูป 
    ข.  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
    ค.  การผลติฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   ๑๒.๑๐  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
         (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๓  แรงม้า 
         (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕  แรงม้า 
         (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
    ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
    ข.  ใช้เครื่องจักร 
         (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๓  แรงม้า 
         (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๓  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕  แรงม้า 
         (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า  ๕  แรงม้า ขึ้นไป 
    ๑๒.๑๒  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    ก.  พ้ืนที่ไมเ่กิน    ๒๐  ตารางเมตร 
    ข.  พ้ืนที่เกินกว่า  ๒๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
    ๑๒.๑๓  การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
         (๑)  เครื่องจักรไม่เกิน   ๕  แรงม้า 
         (๒)  เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐  แรงม้า 
         (๓)  เครื่องจักรเกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป     
    ๑๒.๑๔  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
    ก.  การผลติ การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิงเพ่ือการค้า 
    ข.  การค้าปลีก สถานทีท่าํการค้าขายที่อนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ 
    ค.  การค้าปลีกตามงานเทศกาล 
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   ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   ๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 
   ก.  การผลิต การบรรจุ 
       (๑)  พ้ืนที่ไม่เกิน    ๑๐  ตารางเมตร 
       (๒)  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
       (๓)  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
       (๔)  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
       (๕)  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
   ข.  การสะสม 
       (๑)  พ้ืนที่ไม่เกิน    ๑๐  ตารางเมตร 
       (๒)  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
       (๓)  พ้ืนที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร 
       (๔)  พ้ืนที่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   ๕๐  ตารางเมตร 
       (๕)  พ้ืนที่เกินกว่า   ๕๐  ตารางเมตร ขึ้นไป 
   ค.  การขนสง่ 
       ก.  ยานพาหนะขนส่งไม่เกิน  ๓  คัน 
       ข.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๓  คัน แต่ไม่เกิน  ๖  คัน 
       ค.  ยานพาหนะขนส่งเกิน     ๖  คัน แต่ไม่เกิน ๑๐ คัน 
       ง.  ยานพาหนะขนสง่เกิน   ๑๐  คัน ขึ้นไป 
    ๑๒.๑๗  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 
    ๑๓.  กิจการอ่ืนๆ 
    ๑๓.๑  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
    ๑๓.๒  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
    ๑๓.๓  การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
    ๑๓.๔  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
    ๑๓.๕  การสะสมหรอืสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
    ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
    ๑๓.๗  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
    ๑๓.๘  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
     
 
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

 



  
  ๑๓.๙  การก่อสร้าง 
   ก.  รับจ้างก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
       (๑)  อาคารช้ันเดียว ไม่เกิน  ๕  คหูา 
       (๒)  อาคารช้ันเดียว เกิน     ๕  คหูา แต่ไม่เกิน ๑๐ คูหา 
       (๓)  อาคารช้ันเดียว เกิน    ๑๐ คูหา ขึ้นไป 
   ข.  รับจ้างก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเกินกว่า ๑ ช้ัน 
       (๑)  จํานวนไม่เกิน  ๕  คูหา 
       (๒)  จํานวนเกิน     ๕  คูหา แต่ไม่เกิน  ๑๐  คหูา 
       (๓)  จํานวนเกิน    ๑๐ คูหา ขึ้นไป 
   ค.  รับจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สํานักงาน ตึกแถว  
อพาร์ทเม้นต์  แมนช่ัน  เกสท์เฮ้าท์ คอนโดมิเนียม 
       ก. อาคารพาณิชย์ สํานักงาน ตึกแถว 
       (๑)  จํานวนไม่เกิน  ๕  คูหา 
       (๒)  จํานวนเกิน     ๕  คูหา แต่ไม่เกิน  ๑๐  คหูา 
       (๓)  จํานวนเกิน    ๑๐ คูหา ขึ้นไป 
       ข. อพาร์ทเม้นต์ แมนช่ัน เกสท์เฮาท์ คอนโดมิเน่ียมและอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น โรงแรม ลานสเกต ดิสโกเธก โรงงาน
อุตสาหกรรม 
   ๑๓.๑๐  กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
    

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล ช่ือ................................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.................. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน.....................................ตําบล.......................................จังหวัด...................................................... 
โทรศัพท์......................................................โทรสาร................................................ 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 

๑.  ช่ือสถานที่ประกอบการ................................................................................................ 
ประกอบกิจการประเภท.............................................................ลําดับที่.....................กําลังเคร่ืองจักร 
.........................แรงม้า  จํานวนคนงาน........................คน 

๒.  สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ 
ถนน.......................ตําบล.........................อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์................. 
โทรสาร........................อาคารประกอบการมีเน้ือที่.........................ตารางเมตร บริเวณสถาน
ประกอบการ(รวมท้ังอาคารประกอบการ)   มีเน้ือที่...................... ............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณ
สถานประกอบการเป็นของ.......................................................................อาคารประกอบการเป็นของ 
........................................................................... อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ................................. เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ 
....................................................... การพักค้าของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไมม่ ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ............................................................ 
     ด้านใต้................................................................. 
     ด้านตะวันออก..................................................... 
     ด้านตะวันตก....................................................... 

๓.  ทํางานปกติต้ังแต่เวลา....................น. ถึงเวลา.......................น. รวมวันละ............... 
ช่ัวโมง......................กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห์....................................... 

๔.  จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ 
๔.๑  เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ................................คน 
๔.๒  คนงานชาย............................................................คน 
       คนงานหญิง............................................................คน 
๔.๓  ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ................................คน 
๔.๔  ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ..............คน 
   รวม.......................................คน 
 



๕.  การผลิต 
๕.๑  ช่ือปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้(ต่อปี)  แหล่งที่มา(ระบุ 
       บริษัท/ห้างร้าน 
       ของผู้จําหน่าย) 
๕.๑.๑ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๒ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๓ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๔ .....................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๕ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒  ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
  ผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต(ต่อปี)         การจําหน่าย(ระบุ 
                 สถานที่ที่ออก 
                 จําหน่าย) 
๕.๒.๑ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๒ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๓ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๔ .....................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๕ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๓  วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
  วัตถุผลพลอยได้   ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ 
๕.๓.๑ ............................................................   ...........................................................    
๕.๓.๒ ............................................................   ...........................................................    
๕.๓.๓ ............................................................   ...........................................................    
 
๕.๔  มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต(นํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
(ระบุช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
๕.๕  การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 



๖.  การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก(การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ 
กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

๗.  อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 
๗.๑ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๒ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๓ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๔...........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 

 ๘.  มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐.  แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจักร(หากมีหลายช้ัน ให้แสดง     
ทุกช้ัน) รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ...................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
    ตําแหน่ง............................................................................... 
    วันที่.........................../............................/........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ กอ. ๒ 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่..............เลขที่.................ปี................... 
 
 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ..............................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชน...............................................อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที่ 
………………………………ตรอก / ซอย.......................................ถนน....................................................... 
หมู่ที่...............  ตําบล / แขวง............................................ อําเภอ / เขต….………..……....................... 
จังหวัด...........................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................. 
 ข้อ ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ   ประเภท.................................................... 
ลําดับที่.....................ค่าธรรมเนียม.................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................ 
เลขที่.................ลงวันที่...........................เดือน..........................พ.ศ................. โดยใช้ช่ือสถาน
ประกอบการว่า.................................………………………..พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร  
กําลังเครื่องจักร......................................แรงม้าจํานวนคนงาน.................................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี
.........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................... 
ตําบล...................................อําเภอ.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................... 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ    ดังต่อไปน้ี 

(๑) ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
  (๒) .......................................................................................................................
  
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ........................... 
    ออกให้  ณ  วันที่.............เดือน......................พ.ศ............... 
 
 
     ลงช่ือ.................................................................. 
                     (..............................................................) 
                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



              (ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล ช่ือ................................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.................. เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน.....................................ตําบล.......................................จังหวัด...................................................... 
โทรศัพท์......................................................โทรสาร................................................ 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 

๑.  ช่ือสถานที่ประกอบการ................................................................................................ 
ประกอบกิจการประเภท.............................................................ลําดับที่.....................กําลังเคร่ืองจักร 
.......................แรงม้า  จํานวนคนงาน.....................คน ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขที่............./.................. 
ออกให้เมื่อวันที่......................เดือน...........................พ.ศ.................... หมดอายุวันที่........................... 
เดือน.......................................พ.ศ. ................................. 

๒.  สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ 
ถนน.......................ตําบล.........................อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์................. 
โทรสาร........................อาคารประกอบการมีเน้ือที่.........................ตารางเมตร บริเวณสถาน
ประกอบการ(รวมท้ังอาคารประกอบการ)   มีเน้ือที่...................... ............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณ
สถานประกอบการเป็นของ.......................................................................อาคารประกอบการเป็นของ 
........................................................................... อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ................................. เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ 
....................................................... การพักค้าของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไมม่ ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ............................................................ 
     ด้านใต้................................................................. 
     ด้านตะวันออก..................................................... 
     ด้านตะวันตก....................................................... 

๓.  ทํางานปกติต้ังแต่เวลา....................น. ถึงเวลา.......................น. รวมวันละ............... 
ช่ัวโมง......................กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห์....................................... 

๔.  จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ 
๔.๑  เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ................................คน 
๔.๒  คนงานชาย............................................................คน 
       คนงานหญิง............................................................คน 
๔.๓  ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ................................คน 
๔.๔  ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ..............คน 
   รวม.......................................คน 



๕.  การผลิต 
๕.๑  ช่ือปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
  วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้(ต่อปี)  แหล่งที่มา(ระบุ 
       บริษัท/ห้างร้าน 
       ของผู้จําหน่าย) 
๕.๑.๑ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๒ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๓ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๔ .....................................   ..........................................   ................................... 
๕.๑.๕ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒  ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
  ผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต(ต่อปี)         การจําหน่าย(ระบุ 
                 สถานที่ที่ออก 
                 จําหน่าย) 
๕.๒.๑ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๒ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๓ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๔ .....................................   ..........................................   ................................... 
๕.๒.๕ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๓  วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
  วัตถุผลพลอยได้   ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ 
๕.๓.๑ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๓.๒ ......................................   ..........................................   ................................... 
๕.๓.๓ ......................................   ..........................................   ................................... 
 
๕.๔  มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต(นํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
(ระบุช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
๕.๕  การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 



๖.  การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก(การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ 
กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

๗.  อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 
๗.๑ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๒ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๓ ..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 
๗.๔..........................................ขนาด......................................จํานวน.......................... 

 ๘.  มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐.  แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจักร(หากมีหลายช้ัน ให้แสดง     
ทุกช้ัน) รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ...................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
    ตําแหน่ง............................................................................... 
    วันที่.........................../............................/........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แบบ กอ. ๔ 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

           เขียนที่.......................................... 
      วันที่..........เดือน.................พ.ศ.......... 
 ข้าพเจ้า ....................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน............................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด................................................. 
   เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ......................................เลขทะเบียน................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่........ 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...................................................................... 
โดย.....................................................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................หมู่ที่.................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.......................................................................................... 
....................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต............................................................................................ 
เลขที่.............................ลงวันที่................................เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 
ที่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................หมู่ที่.................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................................. 
ในที่ดินโฉนดทีดิ่น เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่............................................................................. 
เป็นที่ดินของ......................................................................................................................................... 
 ข้อ ๒  ใบอนญุาต/ใบรับรองดังกล่าวได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่......................... 
เดือน.......................................... พ.ศ. ..................................... 
 ข้อ ๓  พร้อมคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 

(๑) ในกรณีใบอนญุาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของ
สถานีตํารวจท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสูญหายมาด้วย 

(๒) ในกรณีทีใ่บอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดบางส่วน ใหแ้นบใบอนุญาตที่ถูก
ทําลายหรือชํารุดบางส่วนน้ันมาด้วย 

 
(ลายมือช่ือ)......................................................... 
             (........................................................) 
                       ผู้ขอรับใบแทนอนุญาต 



 
หมายเหตุ  (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
  (๒)  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ความท่ีต้องการ 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือ
ขยายเวลา ภายในวันที่ ............................เดือน...............................พ.ศ. .............................. 
  ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต........................... 
..................................เป็นเงิน.....................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................ 
เลขที่...........................ลงวันที่....................เดือน..................................พ.ศ.......................................... 
  ออกใบแทนใบอนุญาตแล้ว เล่มที่.............................ฉบับที่.................................. 
ลงวันที่.........................เดือน..................................พ.ศ. ........................... 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)......................................... 
       (.........................................) 

           ตําแหน่ง................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๕ 
คําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

 
          เขียนที่........................................... 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................อายุ..........................ปี สัญชาติ......................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่...............................................ออกให้ ณ ............................................. 
อยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................หมู่ที่..................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์......................................... 
 ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ เลขที่................................................. 
ในนามของ......................................................(ช่ือผู้รับอนุญาตและช่ือสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า) 
อยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................หมู่ที่..................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์......................................... 
 รายการที่ขอแก้ไข................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ).........................................ผู้ย่ืนคําขอ 
             (.........................................) 



แบบ กอ. ๖ 
คําร้องบอกเลิกกิจการ 

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
           เขียนที่.......................................... 
              วันที่........เดือน..................พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ.................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................. 
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต. ............................. 
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
ได้รับ      ใบอนุญาต จัดต้ัง/ประกอบกิจการ 
เล่มที่.......................เลขที่..................... ปี................. ประเภทกิจการ.................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า............................................................................................................. 
สถานที่ต้ังเลขที่.......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................... 
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต. ............................. 
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 
ขอแจ้งเลิกดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ........... 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
   ๑.  ใบอนุญาต จัดต้ัง/ประกอบกิจการ 
   ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
   ๓.  ใบแทนใบอนุญาต จัดต้ัง/ประกอบกิจการ 
   ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
   ๕.  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                        ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ(กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคํา  
                        ขอด้วยตนเอง) 
   ๖.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
                        ประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล (กรณผีู้ขอเลิกดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลายมือช่ือ).........................................ผู้ย่ืนคําขอ 
             (.........................................) 



   แบบ กอ. ๗ 
แบบสํารวจสถานประกอบการ “กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑  ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................. 
 ๑.๒  ช่ือเจ้าของ.................................................................................................................... 
         (ระบุช่ือผู้เป็นเจ้าของดําเนินการจริง) 
 ๑.๓  ช่ือผู้ขอใบอนุญาต........................................................................................................ 
                    (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต) 
 ๑.๔  ที่ต้ังสถานประกอบการ................................................................................................ 
         เลขที่....................หมู่...................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................ 
                    ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................... 
                    โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 
 ๑.๕  ปีที่เริม่ดําเนินการ พ.ศ. ................................... 
 ๑.๖  ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบการ 
         (๑)  พ้ืนที่ทั้งหมด............................................ไร่ 
                    (๒)  พ้ืนที่อาคารประกอบการ.........................ตารางเมตร 
ส่วนท่ี ๒  ขอ้มูลการประกอบกิจการ 
 ๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           มี  ซึ่งอยู่ในประเภท 

  ๑.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  ๒.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
  ๓.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม 
  ๔.  กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง  
           ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
  ๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
  ๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 

    ๗.  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
    ๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
    ๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
    ๑๐.  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
    ๑๑.  กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง 
    ๑๒.  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคม ี
    ๑๓.  กิจการอ่ืนๆ 
            ไม่มี (กรณีอยู่ระหว่างกําลังดําเนินการขออนุญาตให้หมายความว่าไม่มี) 

 



๒.๒  ประเภทกิจการที่ประกอบ (กรณีไม่มใีบอนุญาต) 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
๒.๓  ช่วงเวลาประกอบการ 
        ๑.  (วัน/เวลาทําการปกติ) วันเริ่ม............................สิ้นสุด............................ 
    เวลาเริ่ม.......................น.สิ้นสุด.......................น. 
        ๒.  (วัน/เวลาพิเศษ)  เฉลี่ย..................................................วันต่อเดือน 
    เวลาเริ่ม.......................น.สิ้นสุด.......................น. 
๒.๔  วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต (รวมทั้งเช้ือเพลิง นํ้า และอ่ืนๆ ทั้งหมดที่ใช้ใน 
        กระบวนการผลิต) 
        ๑.  ชนิด.........................................ปริมาณการใช้............................................ต่อวัน 
        ๒.  ชนิด.........................................ปริมาณการใช้............................................ต่อวัน 
        ๓.  ชนิด.........................................ปริมาณการใช้............................................ต่อวัน 
        ๔.  ชนิด.........................................ปริมาณการใช้............................................ต่อวัน 
        ๕.  ชนิด.........................................ปริมาณการใช้............................................ต่อวัน 

 ๒.๕  จํานวนคนงานท้ังหมด........................................คน 
                    ชาย.............................คน หญิง........................คน 
                    การทํางาน (ใน 1 วัน) ..................กะๆ ละ................ช่ัวโมง 
ส่วนที่  ๓  อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 
 ๓.๑  สถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 
        (๑)  ห่างจากชุมชน หรือที่พักอาศัย (ที่ใกลท้ี่สุด) .........................เมตร 
        (๒)  ห่างจากสถานที่สําคัญ ได้แก่ 
   -  สถานที่ราชการ.................................................................เมตร 
   -  สถานศึกษา.......................................................................เมตร 
   -  สถานพยาบาล...................................................................เมตร 
   -  ศาสนสถาน........................................................................เมตร 
   -  อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................เมตร 

๓.๒  โครงสร้างอาคารของสถานประกอบการ(บรรยายลักษณะ โดยพิจารณาความ  
        เหมาะสมท่ีจะประกอบการอย่างปลอดภัยและถูกสขุลักษณะความมั่นคง แข็งแรง  
        ของอาคารประกอบการ) 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 

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



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

         เพดาน........................................................................................................................ 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        มีการแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน (ดูความปลอดภัย และความเหมาะสม) 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        มีประตูหรือทางออกที่สะดวกและเพียงพอ (ตาม พ.ร.บ.อาคาร หรือ พ.ร.บ.โรงงาน) 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        การระบายอากาศ...................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        แสงสว่าง.................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี  ๔  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ตารางท่ี  ๔.๑  การวิเคราะห์สิ่งคุกคาม 

 
กระบวนการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต 

สิ่งคุกคามสขุภาพ 
                                       มี           ไม่มี 

จํานวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนที่  ๑ 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  ๒ 

  
 -  อากาศ                                          
 -  นํ้า                                               
 -  เสียง                                             
 -  แสง                                              
 -  ความร้อน                                       
 -  ความสั่นสะเทือน                               
 -  สารเคมีโลหะหนัก                              
 -  รังสี                                               
 -  ฝุ่นละออง                                        
 -  สัตว์นําโรคหรือการแพร่เช้ือโรค               
 -  อุบัติเหตุ                                          

 

 



ตารางท่ี  ๔.๒  การประเมินความเสี่ยง 
 
กระบวนการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต 

สิ่งคุกคาม 
สุขภาพ 

โอกาสท่ีสิง่คุกคาม 
จะเกิดอันตราย 
๑  =  ไม่น่าเกิด 
๒  =  เกิดขึ้นได้น้อย 
๓  =  เกิดขึ้นได้มาก 

ระดับความรุนแรง 
ของอันตราย 
๑  =  อันตรายเล็กน้อย 
๒  =  อันตรายปานกลาง 
๓  =  อันตรายร้ายแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
ส่วนท่ี  ๕  การจัดความเสี่ยงต่อสุขภาพ (ป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)  
๕.๑  ระบบการจัดการป้องกันมลพิษหรือปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบกิจการ 
(พิจารณาตามลักษณะการประกอบกิจการ และมลพิษท่ีเกิดขึ้น) อธิบาย ระบุระบบ
ป้องกัน 
 ฝุ่นละออง.............................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................. 
 นํ้าเสีย................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................. 
 ก๊าซ ไอระเหย....................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................................. 
             ............................................................................................................................................. 



๕.๒  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (พจิารณาความเหมาะสม/ใช่หรือไม่) 
 เสียง...................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 ความร้อน.............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 รังสี...................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 ความสั่นสะเทอืน.................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 ก๊าซ ไอระเหย....................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
๕.๓  สภาพการสุขาภิบาลในสถานประกอบการที่ควรปรบัปรุง 
 ๑  ........................................................................................................................................ 
 ๒  ........................................................................................................................................ 
 ๓  ........................................................................................................................................ 
ส่วนท่ี  ๖ 
 สรุปภาพรวมของสถานประกอบการ.................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เร่งด่วน............................................................................................ 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 สิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ......................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 
 
 
     ช่ือผู้สํารวจ.................................................... 
     ตําแหน่ง........................................................ 
      วันที่............./.............../............... 



แบบ กอ. ๘ 
 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานแก้ไขปัญหามลพษิหรือปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
๑. ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 -  ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................... 
 -  ช่ือเจ้าของ/ผู้ขอใบอนุญาต............................................................................................... 
 -  ที่ต้ังของสถานประกอบการ.............................................................................................. 
 -  โทรศัพท์/โทรสาร.............................................................................................................. 
 -  ห่างจากชุมชนหรือที่พักอาศัยของประชาชน ระยะทาง......................................กิโลเมตร 
 -  ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ประเภท............................................................................... 
 -  พ้ืนทีจ่ากสถานประกอบการ........................................................ไร่/งาน/ตารางวา 
 -  ช่วงเวลาประกอบการ 
  ๑.  (วัน/เวลาทําการปกติ)  วันเริ่ม.............................สิ้นสุด................................ 
                                    เวลาเริ่ม........................น. สิ้นสุด........................น. 
  ๒.  (วัน/เวลาพิเศษ)          เฉลี่ย...............................วันต่อเดือน 
                                                           เวลาเริม่........................น. สิ้นสุด........................น. 
๒.  สภาพปญัหาท่ีเกิดขึ้น (ปัจจัยเสีย่ง หรือมลพิษ) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
๓.  การดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
๔.  ข้อเสนอแนะการแก้ไขสภาพปญัหา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
๕.  การติดตามผลการแก้ไขปญัหา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
    ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
    สถานท่ีปฏิบัติงาน.............................................. 
       วัน เดือน ปี ที่รายงาน.................................... 


