
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบญัญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลหวยแกว  วาดวยกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

และนายอําเภอแมออน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลหวยแกว  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

 บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยแกว 

 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง  ยกเวนการเล้ียงไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  ยกเวนแมลง 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

  (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

  (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

  (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  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   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว  โดยการตาก  บด   

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

  (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๗) การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายกัน 

  (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  หรือเครื่องดื่ม  ชนิดผงอื่น 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 

 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณทางการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ทําความสะอาด 

  (๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

  (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๔) การผลิตผาพันแผล  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  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

  (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๑) 

  (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

  (๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

  (๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  (๔) การอบไม 

  (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

  (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

  (๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๑) การประกอบกิจการสปา  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ 

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย 

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  ยกเวนกิจการโฮมสเตย 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๗) การประกอบกิจการมหรสพ 

  (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

  (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๑๑) การประกอบกิจการเสรมิสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบงัคับตามกฎหมาย  

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
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  (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) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

  (๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

  (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๒) 
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  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  กิน  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) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่น

ใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

  (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

  (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

  (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

  (๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 

  (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

  (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
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  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

  (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

  (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  (๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

  (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

  (๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๒) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตอควบคุมตามขอบัญญัตินี้

ให ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวกําหนด 
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ขอ  ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําตองไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือผูใกลเคียง 

 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว 

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค 

 (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

 (๘) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น   

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

 (๑๑) สถานท่ีเกี่ ยวกับการตากหรือ ผ่ึง สินคาตองมี ท่ี สําหรับตากหรือ ผ่ึง สินคา 

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  ขอบัญญตัิและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
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ขอ ๙ เมื่อเจาหนักงานทองถิน่พิจารณาแลวเหน็วา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ. ๒ 

ขอ  ๑๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต   

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์  อัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้   

เมื่อไดชําระแลวใหถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

ขอ  ๑๑ ผู รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่ งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

 (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุ

แมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

 (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือผูที่ ไดรับแตงตั้งจากพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่   เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจน 

วิธีประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

 (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

 ขอ  ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา 

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 
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ขอ  ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

ขอ  ๑๕ การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได   

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๑๗ หากผู รับ ใบอนุญาต  ประสงคจะแก ไขรายการในใบอนุญาตให ย่ืนคํ าขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๑๘ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

 (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 
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 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

 (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

 (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน  กรณีที่ถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบญัญัตนิี้ในขอ  ๗  หรือขอ  ๑๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๘  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๗  หรือขอ  ๑๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘ บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอน 

วันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาคม  สมณะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยแกว 
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บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง ยกเวนการเล้ียงไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด ยกเวนแมลง 
 (๑.๑) จํานวนไมเกิน ๑๐ ตัว 
 (๑.๒) จํานวนตั้งแต ๑๑ ตัวข้ึนไป 
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม 
หรือไมก็ตาม 
กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย 
หรือขายในตลาด 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก 
ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว โดยการตาก 
บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 
เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



-  ๒  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

(๗) การผลิต บะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ท่ีคลายกัน 
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
 (๑๒.๑) ปริมาณไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม ตอเดือน 
 (๑๒.๒) ปริมาณมากกวา ๕๐ กิโลกรัมข้ึนไป ตอเดือน 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม 
ชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก 
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๑๗.๑) โดยใชเครื่องจักร 
 (๑๗.๒) โดยไมใชเครื่องจักร 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ หองเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 



-  ๓  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช 
หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
 (๗.๑) โดยใชเครื่องจักร 
 (๗.๒) โดยไมใชเครื่องจักร 
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 
ดวยโลหะหรือแร 
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (๑)  
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



-  ๔  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 
 

(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช 
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน 
กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ยกเวนกิจการโฮมสเตย 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการมหรสพ 
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 



-  ๕  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมาย 
วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
 (๗.๑) การใหบริการเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
  (๗.๑.๑) จํานวนไมเกิน ๕ เครื่อง 
  (๗.๑.๒) จํานวนมากกวา ๕ เครื่อง เครื่องละ 
 (๗.๒) การใหบริการ ซัก อบ รีด 
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่ งของ เครื่ องใชหรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด 
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย กิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ

๒๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



-  ๖  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 

(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน 
หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ  หรือขนส งกรด ด าง  สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 (๓.๑) ประเภทท่ี ๒ 
 (๓.๒) ประเภทท่ี ๓ 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



-  ๗  - 

ท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
 
 
 
 
 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๐) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
(๑๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๒) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 



แบบ กอ. 1 
เลขท่ีรับ........./.......... 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน    
 

ขาพเจา.................................................................อายุ..................ป สัญชาติ.......................................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี…..............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................................ 
โทรศัพท...................................................................โทรสาร............................................................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท…………………....…............... 

...................................................................................................................................... ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
1. ชื่อสถานประกอบการวา..................................................................................................................... 
2. สถานท่ีตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี............ตําบล..................................อําเภอ............................ 

จังหวัด............................................โทรศัพท......................................โทรสาร..................................................................... 
3. พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร...........................................แรงมา 

จํานวนคนงาน.........................คน 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  1  ฉบับ 
  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จํานวน  1  ฉบับ 
  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คือ 

1) ................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................. 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบัญญัตินี้ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว กําหนดไวทุกประการ  
 
 
             (ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                    (......................................................) 

 
 
 
 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
แผนผังท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
 (  )  ไมครบ  คือ 
  (1).......................................................................... 
  (2).......................................................................... 
  (3).......................................................................... 
 
 
       (ลงชื่อ).............................................................. 
              (...............................................................) 
       ตําแหนง............................................................ 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาตโดย       ไมมีเง่ือนไข       มีเง่ือนไข ดังนี้    
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
  (  )  ไมสมควรอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
  
       (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (....................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 
                            วันท่ี........./........./.......... 
 
ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
  (  )  เห็นสมควรอนุญาตโดย       ไมมีเง่ือนไข       มีเง่ือนไข ดังนี้    
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
  (  )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
              (................................................) 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
       วันท่ี......../............/................ 
 

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

          
 
 
 



          แบบ กอ. 2 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สญัชาติ....................................... 
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตําบล...............................อําเภอ...............................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท.................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................ประเภท.............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตําบล..........................อําเภอ..............................จงัหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท.....................................  

เสียคาธรรมเนียมปละ..................................................บาท (...............................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................  

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลหวยแกว เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
 (4.1) .........................................................................................  
 (4.2) .........................................................................................  
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ...............  
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................เดือน..................................พ.ศ. ...............  
 

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

            เจาพนักงานทองถ่ิน       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

วันท่ี/เดือน/ปท่ีออกใบ วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  
 
 

    

 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. 3 
เลขท่ีรับ............/............          

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

ขาพเจา..................................................................อายุ..................ป สัญชาติ.......................................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี…..............ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท..................................................................โทรสาร................................................................................................ 

ขอยืน่คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท………………................. 
………………………………………….…………………………………............ตามใบอนุญาตเลขท่ีรับ................................./................... 
ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ. ..............................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

1. ชื่อสถานประกอบการวา..................................................................................................................... 
2. สถานท่ีตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี............ตําบล..................................อําเภอ............................. 

จังหวัด...................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................................... 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  1  ฉบับ 
  สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ จํานวน 1 ฉบับ 
  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม 
  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คือ 

1) .............................................................................................................................. 
2) ............................................................................................................................... 
3) ………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว กําหนดไวทุกประการ  
                         
 

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

 
 
 
 
 
 



           (ดานหลังคําขอตออายุใบอนุญาต) 
แผนผังท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (  )  ครบ 
 (  )  ไมครบ  คือ 
  (1).......................................................................... 
  (2).......................................................................... 
  (3).......................................................................... 
 
 
       (ลงชื่อ).............................................................. 
              (...............................................................) 
       ตําแหนง............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ กอ. 4  
 
 
เลขท่ีรับ............/............        

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 
ขาพเจา...............................................................................อายุ...................ป สัญชาติ............................ 

อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวดั........................................................ 
โทรศัพท.......................................................................โทรสาร........................................................................................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................................................................ 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี................ตําบล..........................อําเภอ……………..................จังหวัด............................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร......................................  

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการ
เก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ 
  (1) .......................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
  (๒) .......................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
 
  ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
                             (ลงชื่อ)........................................................ผูขออนุญาต  

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


