
 หนา   ๒๖๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ        

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  

๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือโดย

ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือและนายอําเภอเสลภูมิ  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลบึงเกลือ  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา  และเพ่ือเปาหมายทางการคา 



 หนา   ๒๖๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๔ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาเกลือ 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๑.๑)  การเล้ียงสัตว  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

  (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือ

คาบริการไมวาทางตรง หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

  (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

  (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

  (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

  (๒.๕)  การตม  การลวก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

  (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว         

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

  (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ     

การกระทําอื่นใดตอสัตว  หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

  (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

  (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา 

เตาเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๒๖๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา   ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน  

  (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือการบริโภค        

ในครัวเรือน 

  (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

  (๓.๗)  การผลิตแบะแช 

  (๓.๘)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๙)  การประกอบกิจการ  การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  

  (๓.๑๐)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีมิใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑๑)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑๒)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

  (๓.๑๓)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

  (๓.๑๔)  การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู  

  (๓.๑๕)  การคั่วกาแฟ 

  (๓.๑๖)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

  (๓.๑๗)  การผลิตผงชูรส 

  (๓.๑๘)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

  (๓.๑๙)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่นยกเวนการผลิตเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๒๗๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓.๒๐)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

  (๓.๒๑)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  

  (๓.๒๒)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

  (๓.๒๔)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๒๕)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

  (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

  (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

  (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕)  ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  

  (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

  (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

  (๕.๔)  การผลิตยาสูบ 

  (๕.๕)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

  (๕.๖)  การผลิต  การสะสมปุย 

  (๕.๗)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

  (๕.๘)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๖.๑)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด 



 หนา   ๒๗๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๖.๒)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสีดีบุก  โครเมียม นิกเกิล  หรือโลหะอื่น 

  (๖.๓)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  

  (๖.๔)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๑)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

  (๗.๒)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

  (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

  (๘.๒)  การอบไม 

  (๘.๓)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

  (๘.๔)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

  (๘.๕)  การผลิตกระดาษตางๆ 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

  (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ    

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๒๗๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน 

  (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

  (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

  (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่

กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

  (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

  (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

  (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

  (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 



 หนา   ๒๗๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน  

  (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

  (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

  (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน 

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

  (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 

  (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ          

หรือสารตัวทําละลาย 

  (๑๒.๒)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

  (๑๒.๓)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 

  (๑๒.๔)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด       

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  (๑๒.๕)  การโม  การบดชัน 

  (๑๒.๖)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

  (๑๒.๗)  การผลิต  การลางฟลมรูปหรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๒.๘)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึงกัน 

  (๑๒.๙)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 (๑๒.๑๐)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๒๗๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑๒.๑๒)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๑๒.๑๓)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๒.๑๔)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๒.๑๕)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓)  กิจการอื่นๆ  

  (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 

  (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

  (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

  (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

  (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ  

  (๑๓.๙)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ  ๕  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๔  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ ในลักษณะที่เปนการคา

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ขอ  ๖  ผูประสงคที่จะประกอบกิจการ  ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๑  พรอม

หลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 



 หนา   ๒๗๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนดํา  ของผูขอรับใบอนุญาต            

ขนาด  ๑X๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

ขอ  ๗  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตาม

ขอบัญญัตินี้  ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข         

อันเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม           

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ๒.  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมรั่ว  ไมซึม 

ระบายไดสะดวก 

 ๓.  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

 ๔.  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ๕.  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวรเพ่ือ

ปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํ า  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย            

ความกระเทือนฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูขางเคียง  ขอกําหนด

ดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

 ๖.  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวนําโรค 

 ๗.  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

 ๘.  ตองมีที่รองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 ๙.  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานท่ี

นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาลตาม

คําแนะนําเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ๑๐.  สถานที่เล้ียงสัตวที่ตองขัง  และที่ปลอยสัตวตองกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหถูก

หลักสุขาภิบาล 



 หนา   ๒๗๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๑.  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี          

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 ๑๒.  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล         

บึงเกลือ 

ขอ  ๘  เจาพนักงานทองถิ่น  จะดําเนินการออกใบอนุญาตเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตไมเปนการกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอตามขอ  ๖  ถูกตอง

ครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นอาจไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนั  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ

จําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ  ๙  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทาย

ขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวนันบัแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  จะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

 ๑.  จะตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ       

ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใช เปนอาหารตองปองกันวัตถุแหงการคานั้น ๆ  ใหพนจากฝุนละออง                       

และสัตวพาหะนําโรค 

 ๒.  ตองมีการดูแล  รักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะ   มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน           

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองตามหลัก

สุขลักษณะ 

 ๓.  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นกอน 



 หนา   ๒๗๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔.  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิน่เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นในเวลา

อันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

 ๕.  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบัญญัติ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบล         

บึงเกลือ 

ขอ  ๑๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต  ใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๑๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหประกอบ

กิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว              

ถาประกอบการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน

ประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบึงเกลือ 

ขอ  ๑๔  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓  ภายใน

สามสิบวันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดดวย

ขอบัญญัติแลว  ใหประกอบการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสงไมตออายุใบอนุญาต  หากมิได

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๕  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคที่จะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิก

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 



 หนา   ๒๗๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๑๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืน

ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบ

การสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

 ๒.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๑๘  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข   ดังตอไปนี้ 

 ๑.  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน  และตนขั้วใบแทน 

 ๒.  ใหใชใบอนุญาตใบแทน  ไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม 

 ๓.  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตระบุถึงสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหใช           

แบบ  กอ. ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๒๑  ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ        

ไมถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น 

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติที่กฎกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            

พ.ศ. ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูรับใบอนุญาต



 หนา   ๒๗๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ไมปรับปรุง  แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตได  ภายใน

ระยะเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติ  หรือการปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาต 

ขอ  ๒๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคา  ที่ถูก         

เพิกถอนอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๘  และขอ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง               

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๘  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖  ผู ใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๑๗  หรือขอ  ๑๙  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓           

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๒๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ      

การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธรณเทพ  ปากวิเศษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบึงเกลือ 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
๑  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
       (เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕ ตัวขึ้นไป) 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้้านม 
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะท้านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๒.๕) การต้ม การลวก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง 
ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย 
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆของสัตว์ 
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การ
สะสม หรือการกระท้าอื่นใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์ หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม 
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้้าพริกแกง น้้าพริกเผา น้้าปลา น้้าเคย น้้าบูดู 
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
 

 
๓๐๐ 

(ตัวละ  ๓๐  บาท) 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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๔๐๐ 
 

๔๐๐ 
๔๐๐ 



ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง 
ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์ พืช  ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๖) การเค่ียวน้้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง 
ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๓.๗) การผลิตแบะแซ 
(๓.๘) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๓.๙) การประกอบกิจการ การท้าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ  
ขนมเปี๊ยะ  
(๓.๑๐) การแกะ การล้างสัตว์น้้า  ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๑) การผลิตน้้าอัดลม น้้าหวาน น้้าโซดา น้้าถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒) การผลิต การแบ่งบรรจุน้้าตาล 
(๓.๑๓) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้้านมวัว 
(๓.๑๔) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
น้้าส้มสายชู  
(๓.๑๕) การค่ัวกาแฟ 
(๓.๑๖) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(๓.๑๗) การผลิตผงชูรส 
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ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๓.๑๘) การผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค 
(๓.๑๙) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน
ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๐) การผลิต บรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
(๓.๒๑ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๒๒) การผลิตบะหมี่มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(๓.๒๔) การผลิตน้้าแข็ง ยกเว้นผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ้าหน่าย
อาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๕) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก้าลังตั้งแต่ ๕ 
แรงม้าข้ึนไป 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 
 เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง 
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม  การบรรจุยาด้วย
เครื่องจักร 
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส้าอางต่างๆ 
(๔.๓) การผลิตส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี 
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป 
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช้าระล้างต่างๆ 
      ๕. ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้้ามันจากพืช  
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  
(๕.๓) การผลิตแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท้านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๕.๔) การผลิตยาสูบ 
(๕.๕) การขัดกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
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ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๕.๖) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(๕.๗) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๕.๘) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันส้าปะหลัง 
       ๖. .กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๖.๑) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด 
(๖.๒) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสีดีบุก  โครเมียม     
นกิเกิล  หรือโลหะอ่ืน 
(๖.๓) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  
(๖.๔) การท้าเหมืองแร่การสะสม แยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
       ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๗.๑) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ซึ่ง
มีไว้บริการหรือจ้าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๗.๒) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
       ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๘.๒) การอบไม้ 
(๘.๓) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(๘.๔) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๘.๕) การผลิตกระดาษต่างๆ 
      ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๙.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร 
(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท้านองเดียวกัน 
   ห้องละ ๕๐ บาท คิดตามจ้านวน แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
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ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในท้านองเดียวกัน 
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 
(๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท้านอง
เดียวกัน 
(๙.๘) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 
(๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
          ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ
การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
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ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
         ๑๑. กิจการทีเ่กี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 
               หรือวัตถุที่คลา้ยคลึงกัน 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชรพลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือ
ส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า
เพดาน ท่อน้้า เป็นต้น 
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สาร
ออกซิไดซ์  หรือสารตัวท้าละลาย 
(๑๒.๒) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๑๒.๓) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๑๒.๔) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
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ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
(๑๒.๕) การโม่ การบดชัน 
(๑๒.๖) การผลิตสี หรือน้้ามันผสมสี 
(๑๒.๗) การผลิต การล้างฟิล์มรูปหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๒.๘) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑๒.๙) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
กัน 
(๑๒.๑๐) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๑) การผลิตน้้าแข็งแห้ง 
(๑๒.๑๒) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอัน
เป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๔)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก้าจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะน้าโรค 
(๑๒.๑๕) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
           ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า   
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ช้ารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
(๑๓.๙) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๔๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๔๐๐ 

 
๔๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

   ตารางเมตรละ   ๕  บาท 
 

 

 



แบบ กอ.๑ 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

        วันที่ ..................................................... 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................................................. . 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ............. ปี     สัญชาติ ............................................................ ......... 

หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน  เลขท่ี ..............................................................อยู่บ้านเลขท่ี ..................... 

หมู่ที่ ........... ต้าบล ............................... อ้าเภอ .............................. จังหวัด .................................................. ... 

โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .......................................................... ................................... 

  เป็นนิติบุคคลประเภท ................................................. จดทะเบียนเมื่อ  ..... .......................... 

มีส้านักงานอยู่เลขท่ี ............... หมู่ที่ ..........ต้าบล .........................อ้าเภอ ........................จังหวัด ..................... 

โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .........................................  

 โดยผู้มีอ้านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑.(นาย,นาง,นางสาว) .................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ...................... 

ต้าบล ........................... อ้าเภอ ........................... จังหวัด ............................โทรศัพท์.......... ............................. 

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

๒. .(นาย,นาง,นางสาว) ............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ....................... 

ต้าบล ........................... อ้าเภอ ........................... จังหวัด ............................โทรศัพท์........... ............................

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

 ขอยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 

๑.ชื่อสถานประกอบการ .............................................. ประกอบกิจการ ................................ .............. 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ....................................................... .ล้าดับที่ .......................... 

ก้าลังเครื่องจักรโดยรวม ................. แรงม้า  (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ้านวนห้อง 

.................ห้อง หรือจ้านวนที่นั่ง ............. ที่นั่ง   กรณีที่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  ให้ระบุจ้านวนตัว 

................................ ตัว) จ้านวนคนงาน ........................ คน 

 ๒.สถานประกอบการตั้งอยู่บ้านเลขท่ี .............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน........................ 

หมู่ที่ ............ต้าบล ........................ อ้าเภอ ........................... จังหวัด .........................โทรศัพท์........................

โทรสาร .................................................................... อาคารประกอบการมีเนื้อที่ ................... ตารางเมตร  



ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ .............................................................................................................  

อาคารประกอบการเป็นของ...............................................................................................................................  

อาคารประกอบการ        มีอยู่เดิม                  ก่อสร้างใหม่   ลักษณะของอาคาร ..............

(เป็นไม้ หรือห้องแถว  หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก)   ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท ........................... 

สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ .......................................................................... ...................... ................... 

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ            มี                    ไม่มี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ ........................................................................ 

     ด้านใต้  ............................................................ ................. 

     ด้านตะวันออก .................................................................. 

     ด้านตะวันตก .................................................................... 

๓.ท้างานปกติตั้งแต่เวลา ....................... น.  ถึงเวลา  ................................ น.  รวมวันละ .................... ชั่วโมง    

กะเวลาท้างานในวันหยุด ............................................................. .................................................................... ... 

๔.จ้านวนและระดับของผู้ซึ่งท้างานในสถานประกอบการ รวม ......................... คน  

 ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหาร และวิชาการ  ...................... คน 

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

 ๔.๓ ผู้ช้านาญการจากต่างประเทศ  ...................... คน 

 ๔.๔ ช่างเทคนิค และช่างฝีมือจากต่างประเทศ  ................ คน 

๕.การผลิต 

 ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้ และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

   วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้  แหล่งที่มา(ระบุบริษัท/ 

          (ต่อปี)  ห้างร้านผู้จ้าหน่าย 

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

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

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

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

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

  

 

 



๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต  และการจ้าหน่าย 

  ผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  การจ้าหน่าย (ระบุสถานที่ 

                (ต่อปี)    จ้าหน่าย) 

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

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

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

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

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

 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้  (ระบุชื่อ และปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 

  วัตถุผลพลอยได้  ปริมาณวัตถุผล  จ้าหน่ายได้/จ้าหน่ายไม่ได้ 

      พลอยได้ 

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

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

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

๕.๓.๔  ......................................  ...................................  ................................................ 

๕.๓.๕  ......................................  ...................................   ................................................ 

 ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ขอใช้ในการประกอบการได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ้านวน) 

๕.๔.๑ ............................................................... ขนาด ............แรงม้า  จ้านวน .................... เครื่อง  

๕.๔.๒  ............................................................... ขนาด ............แรงม้า  จ้านวน .................... เครื่อง 

๕.๔.๓  ............................................................... ขนาด ............แรงม้า  จ้านวน .................... เครื่อง  

๕.๔.๔  ........................................................ ....... ขนาด ............แรงม้า  จ้านวน .................... เครื่อง 

๕.๔.๕  ............................................................... ขนาด ............แรงม้า  จ้านวน .................... เครื่อง  

๖.การควบคุมมลพิษ 

๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้้าเสีย/ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล)(ระบุชื่อ 

ปริมาณ) (ถ้ามี) 

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

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

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

 



๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ้าบัด หรือปรับปรุงคุณภาพน้้าเสีย/ของเสีย/

มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 

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

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

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

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

๗. มาตรการป้องกันอันตรายส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน ....................................................... 

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

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

๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙.แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชิ้น  ให้แสดงทุกชิ้น) รวมที่พักของ

ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต .......................................................................... ........................ 

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

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

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

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

. 

๑๐.๒  ผังภาพรวมของกระบวนการการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑.หลักฐานที่น้ามาประกอบการพิจารณาค้าขออนุญาต 

       ๑๑.๑ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ

กิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 

       ๑๑.๒ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

      ๑๑.๓ ส้าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

 ๑๑.๔ ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล 

 ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบ

กิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้ประกอบการ) 

 ๑๑.๗ หนังสือมอบอ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ้านาจ  และผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค้าขอด้วยตนเองได้) 

 ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 ๑๑.๙ อ่ืนๆ 

 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ.๒ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

                                 /    รายใหม่               รายเก่า               โอนกิจการ 

เล่มที่ .......... เลขท่ี............. ป.ี................... 

  อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว)  ........................................................................................... 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ .................... ปี     สัญชาติ ............................................................. 

หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน  เลขท่ี ........................................................ อยู่บ้านเลขท่ี ...................... 

หมู่ที่ .......... ต้าบล ............................อ้าเภอ ............................... จังหวัด ..................................................... 

โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................................................................  

  เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................... จดทะเบียนเมื่อ  ..................................... 

มีส้านักงานอยู่เลขท่ี ............... หมู่ที่ ..........ต้าบล .......................อ้าเภอ ......................... จังหวัด ..................... 

โทรศัพท์ ........................................................... โทรสาร ......................................... ………………………………….. 

 โดยผู้มีอ้านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

1.(นาย,นาง,นางสาว) .................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ...................... 

ต้าบล ........................... อ้าเภอ ........................... จังหวัด ............................โทรศัพท์.......... ............................. 

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

2. .(นาย,นาง,นางสาว) ................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ...................... 

ต้าบล ........................... อ้าเภอ ........................... จังหวัด ............. ...............โทรศัพท์....................................... 

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

  ประกอบกิจการ .........................................................  ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพประเภท .......................................................................................... ล้าดับที่ ................ ...................

ค่าธรรมเนียม ............................. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .............. เลขที่  ......... วันที ่.......................... 

โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า  ...................................................พ้ืนที่ประกอบการ .................ตารางเมตร 

ก้าลังเครื่องจักรโดยรวม ................... แรงม้า    

 (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ้านวนห้อง ....................ห้องหรือจ้านวนที่นั่ง ............. ที่นั่ง   

กรณีท่ีเป็นกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  ให้ระบุจ้านวนตัว ............................... ตัว)  

จ้านวนคนงาน ........................ คน 

 



ตั้งอยู่ ณ  เลขท่ี ......................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .......................................................... 

ถนน .......................................... ต้าบล/แขวง ........................................ อ้าเภอ/เขต .................................. 

จังหวัด.................................. โทรศัพท์ .. ......................................... โทรสาร ................................................ 

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ   ดังต่อไปนี้  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

                            ( นายธรณ์เทพ   ปากวิเศษ) 

                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

   

 

 

           

 แบบ กอ. 3 

 

 

          

ค ำเตือน  แสดงใบอนญุาตไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต 



แบบ กอ.๓ 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เลขที่รับ ............../ ....................    เขียนที่ ................................................ 

       วันที่ ..................................................... 

 

ข้าพเจ้า............................................................... ........................     อายุ.............. ป ี     

สัญชาติ..................... อยู่บ้านเลขท่ี ............. ...หมู่ที่ ................ .ต้าบล ..............................................

อ้าเภอ............................จังหวัด .....................................  โทรศัพท์ .................................................... 

   ขอยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ประเภท .....................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงเกลือ 

โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ............................................ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ............... 

ต้าบล............................. .....  อ้าเภอ..........................................จังหวัด...............................................    

โทรศัพท์ ............................................................................... 

  พร้อมค้าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

  ๑. ส้าเนาใบอนุญาตเดิม 

  ๒. ส้าเนาบัตรประชาชน 

  ๓. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 

  ๔. .......................................................................................................... .................... 

  ๕. .......................................................................................................... .................... 

    

 

 

  

                  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

        

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

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

 



แบบ กอ. ๔ 

    ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลด หรือเลิกประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       เขียนที่  .............................................................. 

       วันที่ ................................................................... 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................................ ....................... 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ............. ปี     สัญชาติ ..................................................................... 

หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน  เลขท่ี ................................................................... อยูบ่้านเลขท่ี ................ 

หมู่ที่ .................. ต้าบล .................................... อ้าเภอ .............................. จังหวัด ......................................... 

โทรศัพท์ .......................................................................... โทรสาร .................................................................... 

  เป็นนิติบุคคลประเภท ...............................................จดทะเบียนเมื่อ  ................................... 

มีส้านักงานอยู่เลขท่ี ........... หมู่ที่ .............ต้าบล .........................อ้าเภอ ....................... จังหวัด ...................... 

โทรศัพท์ ........................................................... โทรสาร ......................................... …………………………………..

  ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงเกลือ ว่าด้วยกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑. ใบอนุญาต เล่มที่ ........... เลขที่ ........... ปี  .......................ออกให้เมื่อวันที่  ...................... 

  ๒. ชื่อสถานประกอบการ ................................................ ประกอบกิจการ ............................. 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท .................................................... ......... ลา้ดับที่ ...................... 

ก้าลังเครื่องจักรโดยรวม .................... แรงม้า    

 (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ้านวนห้อง .................ห้อง  หรือจ้านวนที่นั่ง ............. ที่นั่ง    

กรณีท่ีเป็นกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  ให้ระบุจ้านวนตัว ................................ .........ตัว)              

จ้านวนคนงาน ........................ คน 

  ๓.สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี ..............หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ................................... 

ถนน ........................................... ต้าบล/แขวง ................................. อ้าเภอ/เขต ..................................... ........ 

จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ........................ .................... 

  ๔.ท้างานปกติตั้งแต่เวลา ........... น.  ถึงเวลา  ......... น.  รวมวันละ ......................... ชัว่โมง  

กะเวลาท้างานในวันหยุด .................................................................................................................. .................. 

 



  ๕.ข้าพเจ้าขอยื่นค้าขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย  ลด  หรือเลิกการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

   ๕.๑ เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ประกอบกิจการ  

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

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

 

   ๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (ก้าลังเครื่องจักร/ห้อง/ที่นั่ง/ตัว) 

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

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

   ๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

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

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

   ๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆ 

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

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

   ๕.๕ เลิกประกอบกิจการ 

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

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

  ๖.หลักฐานที่น้ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   ๖.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   ๖.๒ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 

   ๖.๓ .ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

   ๖.๔ ส้าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

 ๖.๕ ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 ๖.๖ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบกิจการ

นั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๖.๗ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้ประกอบการ) 



 ๖.๘ หนังสือมอบอ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ้านาจ  และผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค้าขอด้วยตนเองได้) 

 ๖.๙ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ๖.๑๐ อ่ืนๆ (ระบุ) 

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

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

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

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

 

   ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 


