
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

และนายอําเภอบัวใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดากฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่น ๆ  ในสวนท่ีไดบัญญัติไวแลวหรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ   

  “ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

หนองแจงใหญ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความ

รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา 

หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช

ที่หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

้หนา   ๒๐๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง  เวนแตเปน

การประกอบอาชีพเพ่ือการเกษตรไวบริโภคครัวเรือน 

   (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม  เวนแตเปนการประกอบอาชีพเพ่ือการเกษตรไว

บริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจกรรมนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเปนคาดูหรือคาบริการ

ไมวาทางตรงหรือทางออม 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวของกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตวหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓)  การสะสมขนสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขมันสัตว 

   (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด   

   (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

้หนา   ๒๐๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

้หนา   ๒๐๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๒๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสํารวจ  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๓)  การผลิต  สําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิต  ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิต  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช  เวนแตการประกอบอาชีพเพ่ือการเกษตรใน

ครัวเรือน 

   (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันกับ

เครื่องจักร 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  ยกเวน

แตเปนการประกอบอาชีพเพ่ือการเกษตรในครัวเรือน 

   (๗)  การผลิตการสะสมปุย  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิต  ใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

   (๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง  เวนแตเปนการประกอบ

เพ่ือการเกษตรของตนเอง 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ  ๖ (๑)   

   (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการ  ๖ (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการ  ๖ (๑)   

   (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่น ๆ 

   (๖)  การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร   

  ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอประกอบเคาะปะผุพนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครือ่งกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือยซอยขัดไสเจาะขุดรองทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชเครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเ พ่ือสุขภาพเวนแต เปนการใหบริการใน

สถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบอบนวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกจิการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ที่ไดรับอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว  

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๖)  การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดใหเชาหองเชาหรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียง  และดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ       

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

   (๔)  การสะสมผสมซีเมนตหินดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

   (๖)  การเล่ือยตัดหรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  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  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือสารตัวทํา

ละลาย   

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๒)  การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิตสะสมกล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิตสะสมหรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๗)  การโมสะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิตลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน   

   (๑๒)  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑๔)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว    

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

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  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมี

การควบคุมตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  (อภ.  ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  อื่น ๆ   

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบ

กิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข   

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่ว

ระบายน้ําไดสะดวก   

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู

อาศัยใกลเคียง   

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครกไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ินไอเสีย 

ความสะเทือนฝุนละออง  เขมาเถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียงขอกําหนด

ดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวนําโรค   

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ   

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคน  ท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแจงใหญ 

ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดพิจารณาแลวเหน็วาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัตกิารครบถวน

ตามความในขอ  ๗  และการอนุญาตนัน้ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให

ออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ.  ๒ 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ   ภายในเขตสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตวันเวลาท่ีไดรับอนุญาต   

  (๒)  ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูใน

สภาพที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ   

  (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัย  ไมให

เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว

พาหะนําโรคอื่น ๆ   

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย   

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต   

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร”   

  (๗)  กรณีที่ผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือ

เพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน   

  (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  และประกาศขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแจงใหญ 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเทานั้น   

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ดวย   

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป   

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ระบุไวในใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก

ที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ  ๗  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว 

และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแจงใหญ 

ขอ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต   

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.  ๔   

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  อภ.  ๔   

ขอ ๑๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.  ๑   

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.  ๒   

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.  ๓   

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  อภ.  ๔   

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต   

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

    (๒ )   ตองคํ า พิพากษาถึ ง ท่ี สุดว า ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๓ )   ไมป ฏิบัติหรื อปฏิบัติ ไมถู กตองตามบทบัญญัติ แห งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดย

ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ

ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

ประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับนั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญใหใชบังคับได 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ภิรมยา  เอกตะค ุ

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแจงใหญ 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 
 1.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด    
 การเล้ียงสัตวบก   
 ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 200 - 
    (2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา20 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) การเลี้ยงหาน, 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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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 
 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 หรือขายใน
ตลาด 

  

 (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 หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ 

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว 

 
 

700 

 
 

- 

7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง  500  - 
    
 3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   
 ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  

1 การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  

 (1) การผลิตน้ําพริกแกง  500  - 
 (2) การผลิตน้ําพริกเผา  500   
 (3) การผลิตเตาเจี้ยว  1,000  - 
 (4) การผลิตซีอ๊ิว  1,000  - 
 (5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  1,000  - 

2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา  
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 (1) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม  500  - 
 (2) การผลิตแหนม หมํ่า ไสกรอก  500  - 
 (3) การผลิตกะป  500  - 
 (4) การผลิตน้ําปลา  1,000  - 
 (5) การผลิตหอยดอง  500  - 
 (6) การผลิตน้ําเคย  500  - 
 (7) การผลิตน้ําบูดู  500  - 
 (8) การผลิตไตปลา  500  - 

3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอ่ืน 

 
500  

- 

4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 
 

500 

- 

5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  1,000  - 
6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
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 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

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 หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว    
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย    
 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม  1,000  - 

11 การผลิตไอศกรีม  1,000  - 
12 การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
500  

 

- 

14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน    
 น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา  2,000 - 

15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  1,000  - 
16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  1,000  - 
17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม 

ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  2,000  - 
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20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล 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  - 

    
 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 ผลิตภัณฑจากสําลี  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    
 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา  500  - 
 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 15 แรงมา แตไมเกิน 40 แรงมา  1,000  - 
 (3) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

5 การผลิตยาสูบ  2,000  - 
6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  1,000  - 
7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย    
 (1) การสะสมปุย  500  - 
 (2) การผลิตปุย  1,000  - 

8 การผลิตเสนใยจากพืช  1,000  - 
9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย    
 ขาวโพดหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)  700 - 
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 6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 
 (4) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 ใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด  1,000  - 
 (2) การถลุง  2,000  - 

3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    
 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)    
 (1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา  500  - 
 (2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา  1,000  - 
 (3) การตี โดยใชแรงคน  300  - 
 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา  500  - 

4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล    
 หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)  1,000  - 

5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 ใบอนุญาตใน 6 (1)  1,000  - 

6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร    
 (1) การทําเหมืองแร  5,000 - 
 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  2,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต    
 (1) การตอ การประกอบยานยนต  3,000  - 
 (2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต  2,000  - 

2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา    
 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต    
 เครื่องจักร หรือเครื่องกล    
 (1) การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
 (2) การซอมรถจักรยานยนต  500  - 
 (3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    
 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
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4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว    
 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง    
 ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย    
 (1) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  3,000  - 
 (2) 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 ผาคลัตซ  1,000  - 
9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    
 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา  1,000  - 
 8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

1 การผลิตไมขีดไฟ  1,000  - 
2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร    
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช    
 หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย    
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา    
     แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

4 การอบไม  1,000  - 
5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป  1,000  - 
6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ    
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 
 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  1,500  - 

7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  3,000  - 

8 การเผาถาน หรือสะสมถาน    
 (1) การเผาถาน  500  - 
 (2) การสะสมถาน ไมเกิน 20 กระสอบ  

 
 

100  - 
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 (3) การสะสมถาน เกินกวา 20 กระสอบ ไมเกิน 40 กระสอบ  200  - 
 (4) การสะสมถาน เกินกวา 40 กระสอบข้ึนไป  500  - 
 9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน    
 สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  5,000  - 

2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  4,000  - 
3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ี    
 ไดรับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  2,000 - 

4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปน    
 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล    
 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  5,000  - 

5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    
 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน    
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    
 (1) ไมเกิน 20 หอง  1,000  - 

6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ    
 กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  1,000  - 

7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000  - 
8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก    
 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  1,000  - 

9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต    
 เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 9 (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    

 (1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ  5,000  - 
 (2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ  3,000  - 

17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางกาแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร    
 หรือสิ่งแวดลอม 

 
 

1,000 - 
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18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  500  - 
19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือ    

 รับฝากสัตวชั่วคราว  500  - 
 10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก    
 (1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา  1,000  - 
 (2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา  2,000  - 
 (3) การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต 5 ก่ี ถึง 10 ก่ี  200  - 
 (4) การทอผาดวยก่ีกระตุก เกินกวา 10 ก่ีข้ึนไป  300  - 

2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  500  - 
3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  1,000  - 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  2,000  - 
5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    
 (1) ตั้งแต 5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง  300  - 
 (2) 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    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร  3,000  - 
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง  
  

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก    
 ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   
 ใน 11 (1)    
 (1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500  - 
 (2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัมข้ึนไป  1,000  - 
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5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) 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  - 
 12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลยีม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ   

1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ    
 หรือสารตัวทําละลาย    
 (1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ   
     หรือสารตัวทําละลาย  1,000 - 

2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ   - 
 (1) การผลิตกาซ  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร  1,000  - 
 (3) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป  2,000  - 
 (4) ปมกาซ  4,000  - 
 (5) การขนสงกาซ  1,000  - 

3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    
 (1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  10,000  - 
 (2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ    
 ก. จํานวนสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร  500  - 
 ข. จํานวนสะสมเกินกวา 1,000 ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร  1,000  - 
 ค. จํานวนสะสมเกินกวา 5,000 ลิตรข้ึนไป  2,000  - 
 ง. การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  1,000  - 

4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก    
 (1) การผลิตถานหิน ถานโคก  10,000  - 
 (2) การสะสมถานหิน ถานโคก  1,000  - 
 (3) การขนสงถานหิน ถานโคก  

 
 
 

500  - 
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5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7 (1)    1,000 - 
6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก    
 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

7 การโม สะสม หรือบดชัน    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  500  - 

8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  2,000  - 
9 การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร    
 (1) ลางฟลมรูปถาย  500  - 
 (2) ลางฟลมภาพยนต  2,000  - 
 (3) การผลิตฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร  5,000  - 

10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ  2,000  - 
 ท่ีคลายคลึง    

11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  5,000  - 
12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  2,000  - 
13 การผลิตน้ําแข็งแหง    

 (1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 5 แรงมา  500  - 
 (2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา  1,000  - 
 (3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 20 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ    
 ในการผลิตดอกไมเพลิง  1,000  - 

15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000  - 
16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค    

 (1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 
 (3) การสะสม การบรรจุ การขนสง  500  - 

17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    
 (1) การผลิต  1,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม  1,000  - 
 13. กิจการอ่ืน ๆ   

1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา  

 
 
 

500  - 



12 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 
บาท สตางค 

 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา  1,000  - 

 แตไมเกิน 5 แรงมา    
 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  1,500  - 

2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    
 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา    
 (1) การผลิต  5,000  - 
 (2) การซอม  1,000  - 

3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000   

4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร    
 (1) การพิมพแบบ พิมพเขียว  1,000  - 
 (2) การถายเอกสาร  500  - 

5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  200  - 
6 การประกอบกิจการโกดังสินคา  1,000  - 
7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ    
 แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  300  - 

8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  500  - 
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) 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี………………………………………..    
       วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............   
 ขาพเจา...............................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ...................  
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท..................................................................  
โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการท่ีมีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.............................................................................   
มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา 
 (   )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท..........................................   
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร................................................................. 
 (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี.........................................................................   
  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.................................................   
  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................   
  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...........................................................  ตอ  
(เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ  
เอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
  



-๒- 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต 
             (.........................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้..................................................................    
.........................................................................................................................................................................   
 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...................................................................................................   
......................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ).....................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
            (..............................................) 
           ตําแหนง......................................................... 

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
      (ลงชื่อ)..........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
            (............................................) 
     ตําแหนง......................................................... 
                                                                    วนัท่ี......../............./.......... 



 (แบบ  กอ.  ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 อนุญาตให........................................................สัญชาติ.........................อยูบานเลขท่ี........................  
หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................ตําบล.......................................   
อําเภอ.......................................จังหวัด................................................โทรศัพท.............................................. 
 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................................  
ตั้งอยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................  
ตําบล..............................................อําเภอ...........................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท....................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................................................คน  
ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท  (..........................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี................ลงวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน              
(เทศบัญญัติ/ขอบังคับสุขาภิบาล/ขอบัญญัติตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี) 
 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้    
           ๓.๑)...................................................................................................................................  
                    ๓.๒).....................................................................................................................................  
           ๓.๓).................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................ 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี..........................เดือน.............................พ.ศ. ....................   

 
 

  ออกให  ณ  วันท่ี              เดือน                         พ.ศ.   
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................... 
             (..........................................) 
     ตําแหนง......................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
  



-๒- 
 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (แบบ  กอ.  ๓) 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

       เขียนท่ี.....................................................   
       วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
 ขาพเจา.................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ.....................................   
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................................  จังหวัด.........................................  
หมายเลขโทรศัพท......................................................................   
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.....................................................................   
ตามใบอนุญาตเลขท่ี.................เลขท่ี............/.........  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ............   
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)...............................................................................................................................   
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว...............................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 
        ๓.๑) ................................................................................................................................. 
        ๓.๒) ................................................................................................................................. 
  ๔).............................................................................................................................................. 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)....................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
              (....................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
     (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ..........................  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข   (ลงชื่อ)............................................. 
        (....................................)         (............................................) 
ตําแหนง..................................................   ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............         วันท่ี............/............/............. 

 
 
 

  



 (แบบ  กอ.  ๔) 
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 
       เขียนท่ี............................................................   
     วันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 ขาพเจา.................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ....................................   
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................  
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ................................  จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท............................................  
 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท...............................................  
ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ...........................................................................................................................  
ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................ถนน........................ตาํบล.......................  
อําเภอ............................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................. 
 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้คือ 
  ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๒.๓)  หลักฐานอ่ืน ๆ  .............................................................................................................. 
   ๒.๓.๑) ....................................................................................................................... 
   ๒.๓.๒) ....................................................................................................................... 
  ๒.๔) ......................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
                       (.....................................) 
 

 
ใบรับแจง 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).........................................................ตําแหนง..................................................  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  โทรศัพท  044 462 537 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว)....................................... 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหนง....................................................................   
 
  



-2- 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบคําขอ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข (ลงชื่อ)........................................... 
          (....................................)      (............................................) 
ตําแหนง............................................................ ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............      วันท่ี............/............/............. 
 




