
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแห   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขและปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแห  วาดวยกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบรหิารสวนตาํบลบานแห  โดยไดรับความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตาํบลบานแหและนายอําเภอเมืองอางทอง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลบานแห  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแห  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลบานแห  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแหเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ  

ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๙๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “สถานประกอบกจิการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารที่พัก”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูไดทั้งกลางวันและกลางคืน

ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว  และใหหมายความรวมถึงโรงเรือน  บานพักอาศัย  โรงแรม  

หอพัก  อาคารชุด  หรืออาคารอื่นใดท่ีมีลักษณะเดียวกันที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

  “อาคารโรงงาน”  หมายความวา  อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

  “อาคารที่พักของคนงานกอสราง”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น

ที่สรางขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพ่ือใหเปนที่พักอาศัยของคนงานในระหวางงานกอสราง 

  “งานกอสราง”  หมายความวา  การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางทุกประเภท 

ซึ่งหมายความรวมถึง  การดัดแปลง  ซอมแซมหรือรื้อถอนส่ิงกอสรางนั้น ๆ  ดวย 

้หนา   ๒๙๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “คนงานกอสราง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงทํางานกอสรางใหแกนายจางหรือผูวาจาง

เพ่ือรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเองหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ของคนงานกอสรางดวย 

  “เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแห 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือการใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายถึง  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสรางสุขภาพ  

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม

ประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร  

โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่น ๆ  

หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชพีทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  “ตําบลบานแห”  หมายความวา  เขตองคการบริหารสวนตําบลบานแห 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานแห 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกจิการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

้หนา   ๒๙๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือการชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

้หนา   ๒๙๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๓.๗)  การผลิตบะหมี ่ มักกะโรน ี สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่นๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  ผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

้หนา   ๒๙๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซกัฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดบั  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครือ่งจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑)  และ  (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

้หนา   ๒๙๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักรเครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรือ  อัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 

้หนา   ๒๙๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขดุ  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขดัดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เชลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

้หนา   ๒๙๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการ  ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๖  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา  

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกนัอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๓๐๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๑)  สถานที่ตั้ง  อาคาร  โครงสราง  ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  (๒)  สถานที่ตั้งตองไมอยูในทําเลซึ่งทําทางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกใหพนจากที่นั้นโดยสะดวก 

  (๓)  ตองทําการระบายน้ําสาธารณะหรือบอ  ซึ่งรับน้ําโสโครก  โดยใชวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  

ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

การระบายน้ําและรางน้ําตองไมเดือดรอนแกผูใชงานในทางน้ํา  หรือผูอาศัยใกลเคียง  และหาก

เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นควรวาตองมบีอพักน้ําโสโครก  หรือมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔)  ตองจัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ 

  (๕)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 

  (๖)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  และท่ีรองรับขยะอันไดสุขลักษณะ 

  (๗)  ตองมีระบบกําจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต  รวมทั้งกล่ิน  เสียง  แสง  

รังสี  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  ควัน  เขมา  เถา  มูลหรือส่ิงใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ 

  (๘)  ตองจัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  เพียงพอแกกิจการนั้น  และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๙)  ตองจัดใหมีระบบปองกัน  อัคคีภัย  และระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 

  (๑๐)  ตองรักษาสถานที่ใหอยูในสภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาด  สถานที่ประกอบการคา

ใหสะอาดทุกวัน  รวมทั้งตองรักษาสถานที่ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง  แมลงวัน  และสัตวนําโรคตาง ๆ 

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตาก  การหมัก  หรือผ่ึงวัตถ ุ ตองมีที่สําหรับตาก  หมัก  หรือผ่ึงวัตถุ

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๓)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรบัมอบหมาย

เขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธกีารประกอบการคานั้นในเวลาอันสมควร  หรือตามคําส่ัง  

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๓๐๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๓ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ  

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ   ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง 

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้าํและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกาํหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม  

้หนา   ๓๐๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  และตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแห  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลบานแห  วาดวยสถานจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

้หนา   ๓๐๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน  จากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ

ควบคุมและปองกนัมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุราํคาญหรอืเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัย

บริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๖ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๑๙  ในระหวางท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐานมลพิษ

ดานตาง ๆ   สําหรับกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตาํบลบานแหเลือกนําคามาตรฐาน

ดานมลพิษ  ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา  ตามขอ  ๖  ตองย่ืนคําขอตอพนักงานทองถิ่นตามแบบ 

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวกันและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองการมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแหกําหนด 

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองตามความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานแห 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีรับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาต  

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูที่มีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานแห 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแหกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขทีร่ะบไุวในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา   

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก

ทําการงานของผูรบัใบอนญุาตและใหถอืวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง

หรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานแห  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๕  ผูประกอบการกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลบานแห  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
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บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบานแห 

เรื่อง  กจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ  
พ.ศ.  2563 

ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

1 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับการเลีย้งสัตว 
1.1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน แมลง การเลีย้งสัตวบก 
      ก. ตั้งแต 10 – 20 ตัว 
      ข. ตั้งแต 21 – 50 ตัว 
      ค. ตั้งแต 51 – 100 ตัว 
      ง. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

 
 

100  
300  
500 

1,000 

 1.2 การเลี้ยงสุกร 
      ก. การเลี้ยงสุกร เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
      ข. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต 101 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 
      ค. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต 501 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 
      ง. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต 1,001 ตัว แตไมเกิน 2,000 ตัวข้ึนไป 

 
200  
300  
500  

1,000  

 1.3 การเลี้ยงแพะ แกะ 
      ก. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 
      ข. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต 21 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 
      ค. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต 51 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
      ง. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
400 
500 

 1.4 การเลี้ยงหาน เปด ไก 
      ก. การเลี้ยงหาน เปด ไก ตัง้แต 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
      ข. การเลี้ยงหาน เปด ไก ตั้งแต 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 
      ค. การเลี้ยงหาน เปด ไก ตั้งแต 501 ตัวข้ึนไป 

 
100  
300  
500  

 1.5 การเลี้ยงนกกระทา 
      ก. เกินกวา 100 ตัวแตไมเกิน 500 ตัว 
      ข. เกินกวา 500 ตวัแตไมเกิน 1,000 ตัว 
      ค. เกินกวา 1,000 ตัวข้ึนไป 

 
100 
150 
200 

 1.6  การเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
      ก. เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
      ข. เกินกวา 100 ตวั แตไมเกิน 500 ตัว 
      ค. เกินกวา 500 ตวัข้ึนไป 

 
200 
500 

1,000 

 1.7 การเลี้ยงตะพาบน้ํา เตา 
      ก. เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 
      ข. เกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
      ค. เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว 
      ง. เกินกวา 500 ตัวข้ึนไป 

 
50 

100 
200 
500 
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ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

 1.8 การเลี้ยงจระเข ตัวเหี้ย สตัวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
      ก. จํานวน 1 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว 

 ข. เกินกวา 50 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 
 ค. เกินกวา 100 ตัวข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 1.9 การประกอบกิจการสัตวเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมี 
 ลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือประโยชนของ 
 กิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรง 
 หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 
 

500 

 (กิจการตามประเภทที่ 1.1 ถึง 1.9 ดานบน ถาทําตามนัยแหงกฎหมาย 
 วาดวยการสวนครัวและการเลี้ยงสัตว เพ่ือประโยชนแหงครัวเรือน ไมอยู 
 ในขอบังคับทีต่องเสียคาธรรมเนียมกิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ) 

 

2 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวและผลติภณัฑ 
2.1 การฆาสุกร โค กระบือ หาน เปด ไก ปลา ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย 
 อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 
 

500 
1,000 

 2.2 การหมัก ฟอก ตากหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว 400 

 2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 1,000 

 2.4 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน 
 สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 

300 

 2.5 การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 
 การกระทําอ่ืนใดตอสัตว พืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  
 เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 
 

1,500  

 2.6 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 800 

3 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าํด่ืม 
3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 

 
300 

 3.2 การผลิตน้ํากะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  
 เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือ 
 บริโภคในครัวเรือน 

 
 

500 

 3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต 
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
150  

 3.4 การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเคม็ การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการ 
 บริโภคในครัวเรือน 

 
200 

 3.5 การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 
 จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 
 ในตลาด การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

150 



-3- 
 

 

ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 3.6 การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน 

 ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด การผลิต 
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
 

300 
 3.7 การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก๊ียมอ๋ี  

 เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
 ก. เสนหมี่ 
  (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (2) โดยใชเครื่องจักร 
 ข. เสนกวยเตี๋ยว 
  (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (2) โดยใชเครื่องจักร 
 ค.วุนเสน 
 ง. ขนมจีน 
  (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (2) โดยใชเครื่องจักร  

 
 
 

100 
300 

 
100 
300 
100 

 
100 
300 

 3.8 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 800 

 3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
100 
800  

 3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
 ขนมอบอ่ืน ๆ 

 
200  

 3.11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน 
 การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 
300 

 3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  
 บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค 
 ในครวัเรือน 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 
 

300 
1,000  

 3.13 การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 

1,500  
 3.14 การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวนน้ําสมสายชู  

 ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
 

800 
 3.15 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

        ก. โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา 5 แรงมา 
        ข. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 – 10 แรงมา 
        ค. โดยใชเครื่องจักรตั้งแต 11 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
1,500 
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 3.16 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืนยกเวนการผลิต

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

500 
 3.17 การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
100 
500 

 3.18 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 500 
 3.19 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 1,000  
 3.20 การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร 

 และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกินกวา 2 เครื่อง 
 ข. ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 2 เครื่อง แตไมเกิน 5 เครื่อง 
 ค. ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 เครื่องข้ึนไป 

 
 

200 
500 

1,000 
 3.21 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลัง 

 ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 
 

1,000 
 3.22 รถเรขายของ อาหารสด อาหารแหง ขายอาหารเพ่ือการอุปโภค 

 บริโภค อาทิเชน รถขายกับขาว รถขายหมู ฯลฯ 
300 

4. 
 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับยา เวชภณัฑ อปุกรณการแพทย เครื่องสาํอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 
4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 
 

400  
 4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น  

 เครื่องสําอางตาง ๆ 
 

800 
 4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี 800 
 4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 1,000 
 4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ยกเวนการผลิต 

 เพ่ือใชในครัวเรือน 
 

1,000 
5. 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับการเกษตร 
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 
1,500  

 5.2 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 ดวยเครื่องจักร 

 
10,000  

 5.3 การสีขาวดวยเครื่องจักร 
 ก. ไมเกินวันละ 500 กิโลกรัม (โรงสีเล็ก) 
 ข. เกินกวาวันละ 500 – 6,000 กิโลกรัม (โรงสีกลาง) 
 ค. เกินกวาวันละ 6,000 กิโลกรัมขึ้นไป (โรงสีใหญ) 

 
500  
800  

1,000  
 5.4 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การบดขาว ดวยเครื่องจักร 200 
 5.5 การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

 ก. การทําปุย 
 ข. การสะสมปุย 

 
200 

2,000 
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 5.6 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 400 
 5.7 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย  

 ขาวโพด  
 ก. สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม 
 ข. สะสมเกินกวา 500 กิโลกรัมขึ้นไป 

 
 

500 
1,500 

 5.8 รถเก่ียวขาวพรอมนวดตอป 500 
 5.9 รถนวดตอป 300 
 5.10 การบรรทุกดินขายในตําบลพรอมเครื่องจักร 300 
 5.11 รถขุดดิน (หรือที่เรียกวารถแบคโฮ)ปรับเกรดพ้ืนในเขตตําบล 500 
 5.12 รถไถนา 

 ก. รถไถนาขนาดไมเกิน 50 แรงมา 
 ข. รถไถนาขนาดเกินกวา 50 แรงมาขึ้นไป 

 
200 
300 

6. 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับโลหะหรือแร 
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
     ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมาขึ้นไป 

 
 

500 
1,000 

 6.2 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด  
 การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซ ไฟฟา ยกเวนกิจการใน 6.1 

 
400 

 6.3 การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิกเกิล 
 หรือโลหะ อื่นใด ยกเวนกิจการในขอ 6.1 

 
1,200 

 6.4 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืน  
 ยกเวินกิจการในขอ 6.1 

 
300 

 6.5 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 1,500 

7. กิจการเกี่ยวกบัยานยนต เครือ่งจักรหรือเครื่องกล 
7.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี 
 การพนสารกันสนิมยานยนต 

 
 

400  
 7.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ 

 ทีเ่ปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 

1,500 
 7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี 

 ไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม 
 หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวมาดวย 

 
 

1,500 

 7.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต 600 

 7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 400 

 7.6 การปะ การเชื่อมยาง 
 ก. จักรยานยนต 
 ข. รถยนต หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ  ที่ใชลอยาง 

 
100 
200 
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ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
8. 
 

กิจการเกี่ยวกบัไมหรอืกระดาษ 
8.1 การผลิตไมขีดไฟ 

 
800 

 8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว  
 หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
 ก. ดวยแรงคน 
 ข. ดวยเครื่องยนต หรือเครื่องจักรต่ํากวา 5 แรงมา 
 ค. ดวยเครื่องยนต หรือเครื่องจกัรตั้งแต 25 แรงมา แตไมเกิน 25 แรงมา 
 ง. ดวยเครื่องยนต หรือเครื่องจักรเกินกวา 25 แรงมาขึ้นไป 

 
 

100 
200 
300 

1,000 
 8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการผลิต  

 การพน การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไม 
 หรือหวาย ชานออย 

 
 

500 
 8.4 การอบไม 300 
 8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 300 

 8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 400 
 8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 10,000 
 8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

 ก. ไมเกิน 20 กระสอบ 
 ข. เกินกวา 20 กระสอบ ถึง 40 กระสอบ 
 ค. เกินกวา 40 กระสอบข้ึนไป 

 
100 
200 
500 

9. 
 

กิจการเกี่ยวกบัการบริการ 
9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน 
 สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

300 
 9.2 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร นวด  2,000 
 9.3 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ 

 ใหบริการพักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยม ี
 คาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 
 

2,000 
 9.4 การประกอบกิจการเก่ียวกับหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา  

 หองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน  ในทํานองเดียวกัน 
 

1,500 
 9.5 ประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000  

 9.6 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
 หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 
2,000 

 9.7 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 2,000 
 9.8 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

 ตามกฎหมายวาดวยประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

500 
 9.9 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม เกมคอมพิวเตอร 300 
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ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 9.10 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวีการควบคุม 

 ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย  
 หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตาม 
 กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 
 

300 
 9.11 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

 วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
 

300 
 9.12 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 1,000 
 9.13 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 200 
 9.14 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยง ดูแลเด็ก หรือดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

 ของผูรับบริการ 
300 

 9.15 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 
 หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

 
200 

10 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับสิง่ทอ 
10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผา การเย็บผาดวยเครื่องจักร 
 ตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป 

 
 

1,000 
 10.2 การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 400  

 10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 10,000  

 10.4 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 500  
 10.5 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 1,500 
 10.5 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500  
 10.6 การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 500  

11. 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนตหรือวตัถุที่คลายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

 11.2 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
200 

5,000  
 11.3 การระเบิด โม การปนหินดวยเครื่องจักร 2,000 
 11.4 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 ก. ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) 
 ข. เกินกวา 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป 

 
300 

1,000 
 11.5 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 3,000  
 11.6 การเจียระไน เพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 500 
 11.7 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

 เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา 
 เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

 
 

1,500 
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ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 11.8 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 
 11.9 การผลิตแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 1,500  
 11.10 การผลิตกระดาษทราย ทําโกรกทราย 500  

12. 
 

กิจการทีเ่กีย่วกับปโตรเลียม ปโตรเคม ีถานหิน และสารเคมีตางๆ  
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
        ก. การสะสมกาซไมเกิน 100 กิโลกรัม 
        ข. การสะสมกาซเกินกวา 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
        ค. ปมกาซ 

 
 

500 
1,500 
1,500 

 12.2 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
         ก. จํานวนสะสมต่ํากวา 1,000 ลิตร 
         ข. จํานวนที่สะสมตั้งแต 1,000 ลิตร แตไมเกิน 5,000 ลิตร 
         ค. จํานวนที่สะสมเกินกวา 5,000 ลิตร 

 
 

200 
500 

10,000 
 12.3 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

 หรือสารตัวทําละลาย 
 

1,500 
 12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 10,000 

 12.5 การพนสี หรือทาสีที่เปนกิจการการคา ไมรวมถึงการรับจางทาสี 
 ยกเวนกิจการใน 7.1 

 
500 

 12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก  
 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 
800 

 12.7 การโม การบดชัน 500 
 12.8 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 1,000  
 12.9 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี 1,500 
 12.10 การบรรจุ การผลิตสารเคมีดับเพลิง 1,000  
 12.11 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน 

 สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
 

500 
 12.12 การผลิต การบรรจุ การสะสมการขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  

 หรือพาหะนําโรค 
 

500 
 12.13 การผลิตเชลแลก็หรือสารเคลือบเงา 1,000 

13 
 

กิจการอืน่ ๆ 
13.1 การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา 
 ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 
 ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
 

200 
500 

1,000 
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ลาํดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา  

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณไฟฟา 
 ก. การผลิตเครื่อง อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา 
 ข. การซอมเครื่อง อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เครื่องอุปกรณไฟฟา 

 
 

3,500 
500 

 13.3 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 400  
 13.4 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 500  
 13.5 การประกอบกิจการโกดังสินคา 

ก. โกดังขนาดเล็ก ขนาดไมเกิน 50 ตารางเมตร 
ข. โกดังขนาดกลาง ขนาดเกินกวา 50 ตารางเมตร  

แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 
ค. โกดังขนาดใหญ ขนาดเกินกวา 100 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 

 
1,000 

10,000  
 13.6 การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ 1,500  

 13.7 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 400  
 13.8 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑที่ใชแลว 2,000  
 13.9 การกอสราง 

ก. บานเดี่ยวชั้นเดียว บานเดี่ยว 2 ชั้น สํานักงานไมเกิน 2 ชั้น 
ข. ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย บานเชา 
ค. โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ 
ง. อื่น ๆ 

 
150/หลัง 
500/หลัง 

1,000/หลัง 
100/หลัง 



 (แบบ กอ. 1) 
 

คําขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

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

 วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ. ............. 

 

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

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                                                    

อยูบานเลขที่............หมูที่.............ตรอก / ซอย ..........................ถนน..................ตําบล / แขวง.......................... 

อําเภอ / เขต.............................จังหวัด................................... โทรศัพท..............................โทรสาร..................... 

 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี ้

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

ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................................................................... 

มีคนงาน.......................................คน กําลังเครื่องจักรโดยรวม............................................แรงมา (กรณีที่เปน

กิจการ ที่เก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง.................................หอง หรือ จํานวนที่นั่ง........................ที่นัง่ 

กรณีท่ีเปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.........................ตัว จํานวนคนงาน........................คน 

 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่..................หมูที่...........................ถนน................................................ 

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

 อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ัง

อาคารประกอบการ ) มีเนื้อที่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ........................... 

อาคารประกอบการเปนของ..................................................อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม 

ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เปนไม  หรือหองแถว ตึกแถว 

คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ไดรับ ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท ..................................................................

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ......................................................................................................................... 

การพักคางของผูปฏิบัติงานสถานประกอบการ   มี     ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

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

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

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

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

4. การควบคุมมลพิษ 

  4.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย /ของเสีย /มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล) (ระบุชื่อ

และปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

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

  4.2 การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย / ของเสีย  

/ มลพิษทางอากาศ / สิงปฏิกูล ) 

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

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

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

 5. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน 

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

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

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

 6. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
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-3- 

 7. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ 

/ผูถือใบอนุญาต) 

7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

7.3 สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

7.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล 

 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 ผูตรวจสอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

   ความเห็น ............................................................................................................... 

 

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

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

          หัวหนาหนวยงาน 

 ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   (        ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้........................................ 

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

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

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

 

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

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

 คาํสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 

 

   (      ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (      ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

              (.....…………………………………….) 
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สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

 
เลขที่............................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน 

(.....)  ครบ 
(.....)  ไมครบ คือ 

๑. ............................................................................................ 
๒. ............................................................................................ 
๓. ............................................................................................ 

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

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

________________________________________________________________________ 
 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

 
เลขที่............................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน 

(.....)  ครบ 
(.....)  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................................. 
๒. ................................................................................................... 
๓. ................................................................................................... 

 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...................วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

ตําแหนง...................................................... 
 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการทีอ่ันตรายตอสขุภาพ 

เลมที่……..…..เลขที่…………/…………. 
เขียนที่องคการบริหารสวนตําบลบานแห 
 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ.......................................... อายุ...........ป สัญชาต.ิ................ 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่.................หมูที.่............ 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................ 

ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท......................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................... พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร............................ แรงมา จํานวนคนงาน .................. คน ตั้งอยู ณ เลขที่...........หมูที่................ 
ตรอก/ซอย...................... ถนน.................. ตําบล.........................อําเภอ..........................จังหวัด........................
โทรศพัท.............................. โทรสาร...................................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 
(๒.๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแห เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕63 และปฏิบัติเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานแห 

(๒.๒) ................................................................................................................................ 
(๒.๓) ................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่................เดือน............................ พ.ศ. ......................... 

ออกให ณ วันที่............................เดือน...........................................พ.ศ. ............................. 
 
 

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

            เจาพนักงานทองถิ่น 
 



 
 

- ๒ - 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนญุาต 
 

วัน/เดอืน/ป 
ที่อนุญาต 

วัน/เดอืน/ป 
ทีส่ิ้นอาย ุ

จาํนวนเงนิ ใบเสร็จรบัเงนิ ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถิน่ คาธรรมเนยีม คาปรบั เลมที ่ เลขที ่ ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        

 
 

คาํเตอืน ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนญุาต 
  ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
  ๓. หากไมขอตออายุใบอนญุาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๒  
      ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
  ๔. การขอตออายใุบอนุญาตใหนาํใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 
 



 
 

แบบ กอ. ๓ 
คําขอตออายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 
 
เลมที่………..เลขที่…………/………. 

เขียนที่องคการบริหารสวนตําบลบานแห 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………………….…อายุ……..ป สัญชาติ………….... 
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่………หมูที.่...........ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..
ตําบล……………………..….อําเภอ……………….จังหวัด………………....โทรศพัท………..……..โทรสาร..................... 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

1. ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..................................
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอาย ุวันที…่……….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….….. 

๒. โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา........................................................……………………..……
ตั้งอยูบานเลขที่…………….หมูที่............. ตรอก/ซอย........................................ถนน……...................…............….… 
ตําบล……………อําเภอ……………………..จังหวัด…….………………โทรศัพท………….……………… 

๓. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก ๑ ป โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแห เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕63 และปฏิบัติเกี่ยวดวย
สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมทั้งกฎ ระเบียบ 
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานแห ทุกประการ 

๔. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พรอมไดแนบใบอนุญาตและเงินคาธรรมเนียม
จํานวน………………………..บาท มาดวยแลว 

 
          ลงชื่อ……………….………………….…ผูตออายุใบอนุญาต 

    (…………………………..………) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (      )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้..................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 (      )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงชื่อ) ..............……………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
               (...............................................) 
 คาํสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
  (      ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (      ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................... 
             (....................................................) 

  เจาพนักงานทองถิ่น 



 
 

- ๒ - 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

 
 

เลขที.่...........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที.่.....................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน 

(.....)  ครบ 
(.....)  ไมครบ คือ 

๑. ............................................................................................ 
๒. ............................................................................................ 
๓. ............................................................................................ 

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

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

________________________________________________________________________ 
 

สวนของผูขอตออายใุบอนุญาต 
ใบรบัคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

 
เลขที.่...........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที.่.....................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน 

(.....)  ครบ 
(.....)  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................................. 
๒. ................................................................................................... 
๓. ................................................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.....................วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

ตําแหนง...................................................... 
 
 



 
 

แบบ กอ. ๔ 
 
 
 
 

(ใบแทน) 
ใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอนัตรายตอสขุภาพ 

เลมที่......................เลขที่...............................ป........................ 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ........................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ.............. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่...............หมูที่ ................. 
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................... โทรศพัท............................... โทรสาร..................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร.................... แรงมา จํานวนคนงาน...................... คน ตั้งอยู ณ เลขที่................ หมูที.่............. 
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
(๒.๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแห เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕63 และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานแห 

(๒.๒) ........................................................................................................................... 
(๒.๓) ........................................................................................................................... 

ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ. ........................ 

ออกให ณ วันที่............................เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 



 
 

แบบ กอ. ๕ 
คํารองทั่วไป 

เกีย่วกับการประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 
 

เขียนที่ ................................................... 
วันที.่.........เดือน………........พ.ศ. ........... 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแห 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ป
อยูบานเลขที.่..............................หมูที่.......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน..............................
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด......................................................
โทรศพัท.............................................................โทรสาร.................................................... 

ขอยืน่คํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบานแห ดวยขาพเจามีความประสงค 
................................................................................................................................................................ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ขอใหองคการบริหารสวนตําบลบานแหดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. .............................................................................................................................................. 
๒. .............................................................................................................................................. 
๓. .............................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

ลงชื่อ............................................... (ผูยื่นคํารอง)  ลงชื่อ................................................. ( ผูรับคํารอง ) 
 (................................................)                      (.................................................)  
 

               ขอพิจารณา                           ความเห็น                           คาํสั่ง  
..................................................     .……...................................................... ........................................................  
..................................................     .……...................................................... ........................................................  
..................................................     ............................................................  ………………………………………………..  
 
ลงชื่อ........................................... ลงชื่อ…................................................. ลงชื่อ..................................................  
     (...........................................)         (.................................................)        (……….....................................)  
                                                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแห         นายกองคการบริหาร 

สวนตําบลบานแห 

 


