
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  โดยความเห็นชอบ 

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางและนายอําเภอเขาสวนกวาง  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  นับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมสีภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย   

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ 

ซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

 “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

 “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

ขอ  ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๒) การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๓) การสะสม  เขาสัตว  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๔) การเคี่ยว  หนัง  เอ็นหรือไขสัตว 

  (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

  (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

  (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

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

ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง   

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

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี๋ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

  (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

  (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

  (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดืม่ชนิดผลอื่น ๆ   

  (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู   

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก   

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

  (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

  (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

  (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง 

สบูท่ีใชกับรางกาย 

  (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๔) การผลิต  ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

  (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

  (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

  (๕) การผลิตยาสูบ 

  (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

  (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๙) การตาก  สะสม  ขน  ถาย  ผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

  (๒) การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนญุาตใน  (๑) 

  (๓) การกลึงเจาะเชื่อมตีตัดประสานรีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ 

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ   

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

  (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  (๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

  (๔) การอบไม 

  (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

  (๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ   

ที่ไดรับอนุญาตใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว   

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมเวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

  (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

  (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๒) การสะสม  ปอ  ปาน  ฝายนุน  หรือในสังเคราะห 

  (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๔) การทอ  เส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ   

  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๕) การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

  (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

  (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

  (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

  (๖) การผลิตส่ิงของเครือ่งใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๗) การโมสะสม  หรือบดชัน 

  (๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

  (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๐) การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑) การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

  (๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๑๔) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  (๑๕) การผลิต  เชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ   

  (๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซอม  เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

  (๓) การผลิต  เทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การพิมพ  แบบพิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๕) การสะสม  วัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

  (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๔) อื่น ๆ   

ขอ  ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางนี้ตองปฏิบัติ  รวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ   

ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่วระบายน้ํา 

ไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือท่ีอยูอาศัยใกลเคียง 

 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือปองกันมใิหน้าํซมึรั่วไหลหรือขังอยูไดหรอืเห็นวาควรมีบอพักน้าํโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน   

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ินไอเสีย  ความสะเทือน  ฝุน  ละออง   

เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาต 

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค 

 (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ   

 (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานที่นั้น 

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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 (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตวที่ขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๘  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด 

ขอ  ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต 

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ  ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตวันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

 (๒) ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยู 

ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

 (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัย 

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันยุงสัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลง 

และสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ   

 (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

 (๖) ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

 (๗) กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

 (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่เครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิน่  รวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 
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จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ดวย 

ขอ  ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว 

ในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว 

โดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๗  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

 ขอ  ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวาง 

ขอ  ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด   

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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 (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

กําหนดโดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมทั้ง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุ  การสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมที่เลขที่ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด 

ขอ  ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

 (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

 (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด 

 ขอ  ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรบัใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง 

ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ  ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับนั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวางใหใชบังคับได 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

รอยตํารวจตร ีเดชา  ปะโปตินัง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาสวนกวาง 
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อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง   
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2562 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   
 1.1  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด     
        การเล้ียงสัตวบก   
        ก.  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ     
             (1)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 200 - 
             (2)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว   400 - 
             (3)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป 600 - 
        ข.  การลี้ยงสุกร   
             (1)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว   100 - 
             (2)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว   300 - 
             (3)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  40  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว   500 - 
             (4)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว   1,000 - 
             (5)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  1,000  ตัว  แตไมเกิน  5,000  ตัว   3,000 - 
             (6)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  5,000  ตัว  แตไมเกิน  10,000  ตัว   5,000 - 
             (7)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  10,000  ตัวข้ึนไป   7,000 - 
        ค.  การเลี้ยงแกะ  แพะ     
             (1)  การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกวา  6  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว   100 - 
             (2)  การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว   150 - 
             (3)  การเลี้ยงแกะ  แพะ  เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป   200 - 
        การเล้ียงสัตวปก     
        ก.  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก     

                (1)  การเลีย้งหาน  เปด  ไก  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว   1,000 - 
             (2)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  เกินกวา  1,000  ตัว   

แตไมเกิน  5,000  ตัว   
3,000 - 

             (3)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  เกินกวา  5,000  ตัว   
แตไมเกิน  10,000  ตัว   

5,000 - 

             (4)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  เกินกวา  10,000  ตัวข้ึนไป   7,000 - 
        การเล้ียงสัตวน้ํา     
        ก.  การเลี้ยงปลา  กุง     
             (1)  การเลี้ยงปลา  กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100  ตารางเมตร   

แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
100 - 

             (2)  การเลี้ยงปลา  กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500  ตารางเมตร   
แตไมเกิน  5,000  ตารางเมตร   

200 - 

             (3)  การเลี้ยงปลา  กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  5,000  ตารางเมตรข้ึนไป 500 - 
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        การเล้ียงสัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง     
        ก.  การเลี้ยงตะพาบน้ํา     
             (1)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  25  ตารางเมตร   

แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 
200 - 

             (2)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 

400 - 

             (3)  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500  ตารางเมตรข้ึนไป   600 - 
        ข.  การเลี้ยงจระเข     
             (1)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว   500 - 
             (2)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว   1,000 - 
             (3)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว   2,000 - 
             (4)  การเลี้ยงจระเข  เกินกวา  1,000  ตัวข้ึนไป   3,000 - 
        ค.  การเลี้ยงนาก     
             (1)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  2  ตัว  แตไมเกิน  4  ตัว   400 - 
             (2)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  4  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว   800 - 
             (3)  การเลี้ยงนาก  เกินกวา  10  ตัวข้ึนไป   1,000 - 
        การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม     
        (1)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  6  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว   200 - 
        (2)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว   400 - 
        (3)  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป   600 - 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
 (1)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 
  

       (1.1)  การฆาหาน  เปด  ไก     
                ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   100 - 
                ข.  โดยใชเครื่องจักร   500 - 
 (2)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว     
       ก.  การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตวและขนสัตว   500 - 
       ข.  การสะสมหนังสัตว  และขนสัตว   200 - 
 (3)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป   200 - 
 (4)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   500 - 
 (5)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  
ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

500 - 
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 (6)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว 

700 - 

 (7)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   500 - 
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   
 ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต  

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  

 (1)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ   
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  

       ก.  การผลิตน้ําพริกแกง   500 - 
       ข.  การผลิตน้ําพริกเผา   500  
       ค.  การผลิตเตาเจี้ยว   1,000 - 
       ง.  การผลิตซีอ๊ิว   1,000 - 
       จ.  การผลิตน้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ   1,000 - 
 (2)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  
น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

  

       ก.  การผลิตปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม   500 - 
       ข.  การผลิตแหนม  หมํ่า  ไสกรอก   500 - 
       ค.  การผลิตกะป   500 - 
       ง.  การผลิตน้ําปลา   1,000 - 
       จ.  การผลิตหอยดอง   500 - 
       ฉ.  การผลิตน้ําเคย   500 - 
       ช.  การผลิตน้ําบูดู   500 - 
       ญ.  การผลิตไตปลา   500 - 
 (3)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิมจากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอ่ืน 
500 - 

 (4)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

500 - 

 (5)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   1,000 - 
 (6)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
  

       ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
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 (7)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน   

  

       ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (8)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ     
       ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (9)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว     
       ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (10)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม   
1,000 - 

 (11)  การผลิตไอศกรีม   1,000 - 
 (12)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ     
         ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
         ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (13)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   500 - 
 (14)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   
2,000 - 

 (15)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   1,000 - 
 (16)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   1,000 - 
 (17)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผลไม  ผัก  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

         ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
         ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (18)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด     
         ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
         ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (19)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตอาหาร   2,000 - 
 (20)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม     
         ก.  ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
         ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร   2,000 - 
 (21)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   300 - 
 (22)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   500 - 
 (23)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   1,000 - 
 (24)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   1,000 - 
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4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

 (1)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   1,000 - 
 (2)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   
1,000 - 

 (3)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลติภัณฑจากสําลี   1,000 - 
 (4)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   1,000 - 
 (5)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ  
1,000 - 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
 (1)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   500 - 
 (2)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   500 - 
 (3)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 

 (4)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม     
       ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  15  แรงมา   500 - 
       ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  15  แรงมา  แตไมเกิน  40  แรงมา   1,000 - 
       ค.  ใชเครื่องจักรเกิน  40  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (5)  การผลิตยาสูบ   2,000 - 
 (6)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   1,000 - 
 (7)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย     
       ก.  การสะสมปุย   500 - 
       ข.  การผลิตปุย   1,000 - 
 (8)  การผลิตเสนใยจากพืช   1,000 - 
 (9)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 700 - 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
 (1)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   300 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา   

แตไมเกิน  5  แรงมา   
1,000 - 

       ง.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (2)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (1)  
  

       ก.  การหลอม  การหลอ  แรหรือโลหะทุกชนิด   1,000 - 
       ข.  การถลุง   2,000 - 
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 (3)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (1)   

  

       ก.  การกลึง  เจาะ  รีด  ตี  ตัด  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา   500 - 
       ข.  การกลึง  เจาะ  รีด  ตี  ตัด  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมา   1,000 - 
       ค.  การตี  โดยใชแรงคน   300 - 
       ง.  การเชื่อม  การประสาน  การอาบโลหะ  ดวยกาซหรือไฟฟา   500 - 
 (4)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (1)   
1,000 - 

 (5)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  (1)     

1,000 - 

 (6)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร     
       ก.  การทําเหมืองแร   5,000 - 
       ข.  การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   2,000 - 

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 (1)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต     
       ก.  การตอ  การประกอบยานยนต   3,000 - 
       ข.  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   2,000 - 
 (2)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   2,000 - 
 (3)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล   

  

       ก.  การซอมรถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   2,000 - 
       ข.  การซอมรถจักรยานยนต   500 - 
       ค.  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ   

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
2,000 - 

 (4)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต   
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

  

       ก.  รถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   3,000 - 
       ข.  รถจักรยานยนต   1,000 - 
 (5)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   1,000 - 
 (6)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   1,000 - 
 (7)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   500 - 
 (8)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   1,000 - 
 (9)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ  

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
1,000 - 
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8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   
 (1)  การผลิตไมขีดไฟ   1,000 - 
 (2)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ใส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร     
       ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา   

แตไมเกิน  5  แรงมา 
1,000 - 

       ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (3)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   
  

       ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา   

แตไมเกิน  5  แรงมา   
1,000 - 

       ค.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (4)  การอบไม   1,000 - 
 (5)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   1,000 - 
 (6)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ     
       ก.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ข.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมา   

แตไมเกิน  5  แรงมา   
1,000 - 

       ค.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป   1,500 - 
 (7)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   3,000 - 
 (8)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน     
       ก.  การเผาถาน   500 - 
       ข.  การสะสมถาน  ไมเกิน  20  กระสอบ   100 - 
       ค.  การสะสมถาน  เกินกวา  20  กระสอบ  แตไมเกิน  40  กระสอบ   200 - 
       ง.  การสะสมถาน  เกินกวา  40  กระสอบข้ึนไป   500 - 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
 (1)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
5,000 - 

 (2)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   4,000 - 
 (3)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ท่ีไดรับอนุญาต  (1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
2,000 - 

 (4)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตวาเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล       

5,000 - 
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 (5)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน     

  

       ก.  ไมเกิน  20  หอง   1,000 - 
 (6)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
1,000 - 

 (7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   1,000 - 
 (8)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
1,000 - 

 (9)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  (1)     

1,000 - 

 (10)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน   

2,000 - 

 (11)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม     

200 - 

 (12)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 1,000 - 
 (13)  การประกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   1,000 - 
 (14)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม   1,000 - 
 (15)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   1,000 - 
 (16)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ     
         ก.  ประกอบกิจการสนามกอลฟ   5,000 - 
         ข.  การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ   3,000 - 
 (17)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม   
1,000 - 

 (18)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   500 - 
 (19)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   500 - 
 (20)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ   500 - 
 (21)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว     
500 - 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   
 (1)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก     
       ก.  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา   1,000 - 
       ข.  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา  20  แรงมา   2,000 - 
       ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  5  ก่ี  ถึง  10  ก่ี   200 - 
       ง.  การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  10  ก่ีข้ึนไป   300 - 
 (2)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   500 - 
 (3)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   1,000 - 
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 (4)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร   2,000 - 
 (5)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร     
       ก.  ตั้งแต  5  เครื่อง  ไมเกิน  10  เครื่อง   300 - 
       ข.  เกินกวา  10  เครื่องข้ึนไป   500 - 
 (6)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ   1,000 - 
 (7)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   1,000 - 
 (8)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ   1,000 - 

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   300 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (2)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   3,000 - 
 (3)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
  

       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (4)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หนิ  ดนิ  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  11  (1)   
  

       ก.  ไมเกิน  5,000  กิโลกรัม  (5  ตัน)   500 - 
       ข.  เกินกวา  5,000  กิโลกรัมข้ึนไป   1,000 - 
 (5)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (6)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   1,000 - 
 (7)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   1,000 - 
 (8)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   2,000 - 
 (9)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   1,000 - 
 (10)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   1,000 - 
 (11)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   1,000 - 
 (12)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  6  (5) 
1,000 - 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตางๆ   
 (1)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย   
  

       ก.  การทําน้ํากรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   2,000 - 
       ข.  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 
1,000 - 
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 (2)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ    - 
       ก.  การผลิตกาซ   2,000 - 
       ข.  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร   1,000 - 
       ค.  การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา  100  ตารางเมตรข้ึนไป   2,000 - 
       ง.  ปมกาซ   4,000 - 
       จ.  การขนสงกาซ   1,000 - 
 (3)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม     
       (3.1)  การผลิต  กลั่น  น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   10,000 - 
       (3.2)  การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ     
                ก.  จํานวนสะสมไมเกิน  1,000  ลิตร   500 - 
                ข.  จํานวนสะสมเกินกวา  1,000  ลิตร  แตไมเกิน  5,000  ลิตร   1,000 - 
                ค.  จํานวนสะสมเกินกวา  5,000  ลิตรข้ึนไป   2,000 - 
                ง.  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   1,000 - 
 (4)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก     
       ก.  การผลิต  ถานหิน  ถานโคก   10,000 - 
       ข.  การสะสม  ถานหิน  ถานโคก   1,000 - 
       ค.  การขนสง  ถานหิน  ถานโคก   500 - 
 (5)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  7  (1)   1,000 - 
 (6)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  

       ก.  ใชเครื่องจักรไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ข.  ใชเครื่องจักรเกินกวา  2  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (7)  การโม  สะสม  หรือบดชัน     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   300 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   500 - 
 (8)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   2,000 - 
 (9)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร     
       ก.  ลางฟลมรูปถาย   500 - 
       ข.  ลางฟลมภาพยนตร   2,000 - 
       ค.  การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   5,000 - 
 (10)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     
2,000 - 

 (11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   5,000 - 
 (12)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   2,000 - 
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 (13)  การผลิตน้ําแข็งแหง     
         ก.  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  5  แรงมา   500 - 
         ข.  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา   1,000 - 
         ค.  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  20  แรงมาข้ึนไป   2,000 - 
 (14)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
1,000 - 

 (15)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   1,000 - 
 (16)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค     
         ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
         ข.  การผลิตโดยใชเครือ่งจักร   1,000 - 
         ค.  การสะสม  การบรรจุ  การขนสง   500 - 
 (17)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว     
         ก.  การผลิต   1,000 - 
         ข.  การบรรจุ  การสะสม   1,000 - 

13 กิจการอ่ืน ๆ   
 (1)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร     
       ก.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา   500 - 
       ข.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมา   

แตไมเกิน  5  แรงมา   
1,000 - 

       ค.  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป   1,500 - 
 (2)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา   
  

       ก.  การผลิต   5,000 - 
       ข.  การซอม   1,000 - 
 (3)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     
       ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   500 - 
       ข.  โดยใชเครื่องจักร   1,000  
 (4)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร     
       ก.  การพิมพแบบ  พิมพเขียว   1,000 - 
       ข.  การถายเอกสาร   500 - 
 (5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   200 - 
 (6)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   1,000 - 
 (7)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ     
 แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   300 - 
 (8)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ   500 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

 (9)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   1,000 - 
 (10)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   1,000 - 
 (11)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   1,000 - 
 (12)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   1,000 - 
 (13)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   1,000 - 

  

 



แบบ  กอ. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อายุ..................ป  สัญชาติ.................... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน   

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

อําเภอ/เขต..............................จังหวดั..................................โทรศัพท.....................................โทรสาร............................... 

  

*  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

 1. ชื่อสถานประกอบการ..............................................................ประกอบกิจการ........................................... 

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................................ลําดับท่ี................................... 

กําลังเครื่องจักรโดยรวม.....................แรงมา  (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ  จํานวนหอง...............หอง   

หรือจํานวนท่ีนั่ง...................ท่ีนั่ง 

 กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว......................ตัว)  จํานวนคนงาน......................คน 

 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี...................ถนน.................................................... 

ตําบล................................................อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................... 

 อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.....................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)   

มีเนื้อท่ี..............................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ........................อาคารประกอบการ 

เปนของ..............................................................................................................................................อาคารประกอบการ 

  มีอยูเดิม    กอสรางใหม 

 ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................(เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)   

ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท..................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ................................... 

การพักคางของผูปฏิบัติงานสถานประกอบการ    มี    ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ.................................................................................................................................. 

 ดานใต....................................................................................................................................... 

 ดานตะวันตก............................................................................................................................. 

 ดานตะวันออก........................................................................................................................... 
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 3.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา..........................น.  ถึงเวลา...........................น.  รวมวันละ..........................ชั่วโมง 

 4.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  รวม.................................คน 

  4.1  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................................คน 

  4.2  คนงานชาย.................คน  คนงานหญิง..............................คน 

  4.3  ผูชํานาญการจากตางประเทศ................................คน 

  4.4  ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.....................................คน 

 5.  การผลิต 

  5.1  ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

             วัตถุดิบ  ปริมาณการใช  (ตอป)  แหลงท่ีมา  (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย) 

   5.1.1  ........................................................................................................................................... 

   5.1.2  ........................................................................................................................................... 

   5.1.3  ........................................................................................................................................... 

  5.2  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย  ผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  (ตอป) 

การจําหนาย  (ระบุสถานท่ีจําหนาย) 

   5.2.1  ........................................................................................................................................... 

   5.2.2  ........................................................................................................................................... 

   5.2.3  ........................................................................................................................................... 

  5.3  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบการ  ไดแก  (ระบุชนิด  ขนาด  จํานวน) 

   5.3.1  .........................................ขนาด.........................แรงมา  จํานวน........................เครื่อง 

   5.3.2  .........................................ขนาด.........................แรงมา  จํานวน........................เครื่อง 

   5.3.3  .........................................ขนาด.........................แรงมา  จํานวน........................เครื่อง 

 6.  การควบคุมมลพิษ 

  6.1  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)   

(ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 

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

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

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

  .................................................................................................................................................................... 
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  6.2  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/

มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 

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

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

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

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

 7.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

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

 8.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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 9.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

  9.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
  9.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
  9.3  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  9.4  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
 
 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

            (............................................................) 
 
 ผูตรวจสอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

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

            (............................................................) 
              หัวหนาหนวยงาน 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

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

 
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ)............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

            (............................................................) 
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สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

ตรวจเอกสารแลว  เอกสารหลักฐาน 

       (.....)  ครบ 

       (.....)  ไมครบ  คือ 

      1)  ............................................................................................ 

      2)  ............................................................................................ 

      3)  ............................................................................................ 

 

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

               (............................................................) 
      ตําแหนง............................................................ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

ตรวจเอกสารแลว  เอกสารหลักฐาน 

       (.....)  ครบ 

       (.....)  ไมครบ  คือ 

      1)  ............................................................................................ 

      2)  ............................................................................................ 

      3)  ............................................................................................ 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน............วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

               (............................................................) 
      ตําแหนง............................................................ 
  



 
แบบ  กอ. 2 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี...........เลขท่ี............/.......... 
 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
 
 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...................................................อายุ...........ป  สัญชาติ................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด..............................................โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................... 
 ขอ  1 ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................. 
คาธรรมเนียม...............บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร............................แรงมา  จํานวนคนงาน..................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.........................หมูท่ี.............. 
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล........................................อําเภอ.............................. 
จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................................ 
 ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (2.1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  กิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2562  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
  (2.2) ................................................................................................................................................. 
  (2.3) ................................................................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..........................เดือน............................................พ.ศ. ............................. 
    ออกให  ณ  วันท่ี..........................เดือน............................................พ.ศ. ............................. 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................................ 

               (............................................................) 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
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(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 

ว.ด.ป 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
คําเตือน  1.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
 2.  ตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 3.  หากไมขอตออายใุบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ  2  ตองเสียคาปรับ 
  เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  20  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
 4.  การขอตออายใุบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 
 
 
 
  



 
แบบ  กอ. 3 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี............เลขท่ี............./.............. 
เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ........................................อายุ...................ป  สัญชาติ...................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...............หมูท่ี.........ตรอก/ซอย........................ถนน............................ ตําบล.............................. 
อําเภอ........................................จังหวัด...............................โทรศัพท....................................โทรสาร................................ 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................. 
เม่ือวันท่ี.....................เดือน.........................................พ.ศ. ..................................คาธรรมเนียมปละ.........................บาท 
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ  วันท่ี..........................เดือน......................................................พ.ศ.  .................................... 
 2. โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................. 
ตําบล...............................อําเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท.......................................... 
 3. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก  1  ป  โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติของ 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2562  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะ 
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังกฎ  ระเบียบ  คําสั่งของ 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  พรอมไดแนบใบอนุญาตและเงินคาธรรมเนียมจํานวน....................บาท   
มาดวยแลว 
 
        ลงชื่อ.............................................................ผูตออายุใบอนุญาต 
              (............................................................) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
       (ลงชื่อ)...........................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
              (............................................................) 
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
              (............................................................) 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 



 
-  2  - 

 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
ตรวจเอกสารแลว  เอกสารหลักฐาน 
      (.....)  ครบ 
      (.....)  ไมครบ  คือ 
     1)  ............................................................................................ 
     2)  ............................................................................................ 
     3)  ............................................................................................ 
 
        (ลงชื่อ)...................................................เจาหนาท่ี 
      (..................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
ตรวจเอกสารแลว  เอกสารหลักฐาน 
      (.....)  ครบ 
      (.....)  ไมครบ  คือ 
     1)  ............................................................................................ 
     2)  ............................................................................................ 
     3)  ............................................................................................ 
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.............วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
        (ลงชื่อ)...................................................เจาหนาท่ี 
      (..................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
 
 
 
  



 
แบบ  กอ. 4 

 
 
 
 

(ใบแทน) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี...................ป................... 
 
 อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...................................................อายุ...............ป  สัญชาติ............... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท..............................................โทรสาร................................................. 
 ขอ  1 ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................................... 
คาธรรมเนียม....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.............ลงวันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. ............ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร....................แรงมา  จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.........................หมูท่ี.............. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด................................................โทรศัพท............................................โทรสาร.............................................. 
 ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (2.1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  กิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2562  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
  (2.2) ........................................................................................................................... 
  (2.3) ........................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
       ออกให  ณ  วันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
 
 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
      (.......................................................) 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
  



 
แบบ  กอ. 5 

คํารองท่ัวไป 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
         เขียนท่ี.................................................................... 
         วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล.......................................อายุ...............ป 
อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................ 
ตําบล.................................................อําเภอ..................................................จังหวัด......................................................... 
โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................... 
 ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  ดวยขาพเจามีความประสงค 
 ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 ขอใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.  .......................................................................................................................... ...................................... 
 2.  .......................................................................................................................... ...................................... 
 3.  .......................................................................................................................... ...................................... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 
 
ลงชื่อ.................................................(ผูยื่นคํารอง)            ลงชื่อ...................................................(ผูรับคํารอง) 
      (.................................................)        (.................................................) 
 
 
      ขอพิจารณา ความเห็น  คําสั่ง 
...................................................... ...................................................... .............................................................. 
...................................................... ...................................................... .............................................................. 
...................................................... ...................................................... .............................................................. 
 
 
ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ.............................................. 
      (............................................)       (............................................)       (.............................................) 
           ปลัด  อบต.เขาสวนกวาง นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
 
 


