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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล       
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและนายอำเภอสร้างคอม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖4” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง

บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่

อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรือ
อาคารลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

“อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้นตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่งหมายความรวมถึงการ
ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ 

“คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะ
เป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย 

“อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตหรือการ
ให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้บริการส่ง
พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี 

“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น 

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพโดยบริการหลัก
ที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบ
เพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
        ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 

  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
       (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อให้

ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

        ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขายหรือขายในตลาด 
  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
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  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

  (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
        ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานทีจ่ำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน

ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้มหรือซอส

ปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า   

ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูด ูไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายกัน 
   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง  ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากนำ้นมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 

และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก 

น้ำตาลเมา 
   (๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม

ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำตาล น้ำเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
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   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
         ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ 

         ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ ในทำนอง

เดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

         ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช หรือไฟฟ้า 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

         ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ ำหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
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   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
   (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 

เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
         ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 

   (๑) การผลิตไม้ขีด 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย 

ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

         ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสำหรับ

คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื ่นใน

ทำนองเดียวกัน 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ    

ตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันเว้นแต่เป็นการให้บริการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
   (๑๓) การประกอบกิจการที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
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   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

       ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

       ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย

ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด  ยกเว้น

กิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (๕) 
       ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 

   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลาย 
   (๒) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าช 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
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   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
   (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต       

ดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

       ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที ่ใช้แล้วเพื ่อน ำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น     

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
   (๑๒) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการ
ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 
แล้วแต่กรณี 
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หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน  สถาบัน 

การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุ   
รำคาญด้วย 

ข้อ 8 สถานประกอบกิจการประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

       (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะทำรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 

       (๒) ต้องจัดทำรางระบายน้ำ หรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ำไหล
ได้สะดวก 

       (๓) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
       (๔) จัดให้มีระบบบำบัดนำ้เสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (๕) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสถานที่ใด

สมควรจะต้องทำพื้นด้วยวัตถุถาวร เพื่อป้องกันมิให้น้ำซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำเสียหรือ   
ทำการบำบัดน้ำเสีย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลหรือต้องมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เครื่องป้องกันกลิ่น 
ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ควัน มูล หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ผู้ประกอบ
กิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

       (๖) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นำโรค 

       (๗) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
       (๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและต้องแยกมูลฝอยใช้

สอยออกจากมูลฝอยที่ต้องกำจัดหรือทำลายและหากจำเป็นต้องแยกมูลฝอยและกำจัดโดยวิธีอื่นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบหรือดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       (๙) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และหรือกฎกระทรวง   
ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และต้องมีปริมาณที่เพียงพอ
กับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น 

       (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่ที ่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

       (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่เป็นการเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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       (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
       (๑๓) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
       (๑๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง และต้องเก็บสิ่งของที่เป็นอาหารให้

มิดชิดอย่าให้หนูเข้าไปกินได ้
       (๑๕) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าเศษวัตถุแห่ง

การค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง แมลงวัน และสัตว์อ่ืน ๆ 
       (๑๖) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก     

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
       (๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องสุขลักษณะปลอดภัยต่อสุขภาพตามที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
       (๑๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจ

สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระทำนั้นได้ในเวลาอันพอสมควรเมื่อได้รับแจ้งความ
ประสงค์จากบุคคลดังกล่าว 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออก
ฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

          (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

          (๓) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 

ข้อ ๑0 สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑1 สถานที่ประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
          (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
          (๒) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          (๓) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการให้

ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคที่ติดต่อให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหารการปรุงอาหาร 
การสะสมอาหารสำหรับคนงาน ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 

ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 
          (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้งและมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

          (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

 
ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงมลพิษความสั่นสะเทือน 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียง 

 
หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๑8 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู ้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้  

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
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          (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
          (๓) สำเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          (๔) อ่ืน ๆ 
ข้อ ๒0 เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้
ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้
ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
กำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒1 ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบ
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับใบอนุญาตและช ำระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒2 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดาเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ตามข้อ 19 และข้อ ๒0 โดยอนุโลม 

ข้อ ๒3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

กรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง       
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ   
จำนวน 

ข้อ ๒4 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
ข้อ ๒5 ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ ๒6 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบ
แทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตาม
แบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ดังนี้ 

          (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

          (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒7 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
          (๑) ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อม

ทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
          (๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ

ของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่ม เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
          (๓) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
          (๔) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ. ๒ โดยอนุโลม 
ข้อ ๒8 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามแบบ กอ. ๔ 
ข้อ 29 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

แบบ กอ. ๔ 
ข้อ ๓0 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๑ 
          (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๒ 
          (๓) คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๓ 
          (๔) คำขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ. ๔ 
ข้อ ๓1 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่
กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
          (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
          (๒) ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
          (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 

 





 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 

 

ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

(1) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (1.1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่ง

บกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
 

         ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ  
             - จำนวนตั้งแต่ 11 - 20 ตัว 200 
             - จำนวนตั้งแต่ ๒๐ ตัวขึ้นไป 500 
         ข. การเลี้ยงสุกร  
             - จำนวนตั้งแต่ 11 - 20 ตัว 150 
             - จำนวนตั้งแต่ 21 - 50 ตัว 300 
             - จำนวนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป 500 
         ค. การเลี้ยงแพะ แกะ  
                - เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป 100 

         ง. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่  
            - จำนวนตั้งแต่ 50 - 100 ตัว 100 
            - จำนวนตั้งแต่ 101 - 200 ตวั 150 
    - จำนวนตั้งแต่ 200 ขึ้นไป 250 
         จ. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 200 
         ฉ. การเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 200 
 (1.2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม   
หรือไม่ก็ตาม 

1,000 

(2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 (2.1) การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขาย     

ในตลาด 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 200 
 (2.2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 300 
 (2.3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 500 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (2.4) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ หนังสัตว์ ไขสัตว์ 500 
 (2.5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง 

ยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
700 

 (2.6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย        
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

 

         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังต่ำกว่า 5 แรงม้าลงมา 200 
         ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 (2.7) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์

หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

 

         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 
    ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 300 
         ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้าลงมา 200 
 (2.8) การสะสมหรือล้างครั่ง 500 

(3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 (3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ำจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย    
น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 

 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อ่ิมจากผัก ผลไม้ 

หรือพืชอย่างอ่ืน 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 

นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (3.5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.6) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ 

วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ      ที่

คล้ายคลึงกัน 
300 

 (3.8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 500 
 (3.10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
300 

 (3.11) การผลิตไอศกรีม 500 
 (3.12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 500 
 (3.13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม       

ชนิดผงอ่ืน ๆ 
500 

 (3.14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

1,000 

 (3.15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 500 
 (3.16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 500 
 (3.17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช 

ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ     

อ่ืนใด 
 

           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (3.19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 700 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (3.20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำตาล น้ำเชื่อม 1,000 
 (3.21) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500 
 (3.22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 300 
 (3.23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000 
 (3.24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 700 

(4) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาด 

 

 (4.1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน           

5 แรงม้า 
500 

         ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวม 1 แรงม้าลงมา 300 
 (4.2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (4.3) การผลิต บรรจุสำลี ผลติภัณฑ์จากสำลี 1,000 
 (4.4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1,000 
 (4.5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์           

ทำความสะอาด 
 

         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

(5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (5.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (5.2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 800 
 (5.3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ

แป้งอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 

         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 15 แรงม้า 1,200 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 700 
         ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (5.4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ      
ก็ตาม 

 

         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมเกินกว่า 40 แรงม้า 1,400 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 15 แรงม้า 700 
         ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 300 
 (5.5) การผลิตยาสูบ  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 700 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 200 
 (5.7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย  
         ก. การผลิตปุ๋ย 2,000 
         ข. การสะสมปุ๋ย 300 
 (5.8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึง 800 
 (5.9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 
500 

(6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (6.1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ด้วยโลหะหรือแร่ 
1,000 

 (6.2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 
ใบอนุญาตใน (6.1) 

1,000 

 (6.3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.1) 

500 

 (6.4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (6.1) 

1,000 

 (6.5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 
อนุญาตใน (6.1) 

1,000 

 (6.6) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 1,000 
(7) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

 (7.1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
         ก. การต่อ การประกอบยานยนต์ 1,000 
         ข. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

              - พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 
              - พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,000 
          ค. การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 1,000 
 (7.2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000 
 (7.3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 

 

         ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 
         ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,500 
 (7.4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้

บริการหรือจำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลด้วย 

 

         ก. พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 
         ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,500 
 (7.5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 150 
 (7.6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 
 (7.7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
         ก. การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 100 
         ข. การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกล 

หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
200 

 (7.8) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500 
 (7.9) การสะสม การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
500 

(8) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 
 (8.2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
         ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกัน 1 แรงม้า 300 
         ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 1 แรงม้า 

แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
700 

         ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 

1,500 

         ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 10 แรงม้า 2,000 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (8.3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

 

         ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกัน 1 แรงม้า 300 
         ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 1 แรงม้า 

แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
700 

         ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า 
แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 

1,500 

         ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 10 แรงม้า 2,000 
 (8.4) การอบไม้ 800 
 (8.5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 800 
 (8.6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วยกระดาษ 300 
 (8.7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 500 
 (8.8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 300 

(9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (9.1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
1,000 

 (9.2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 
 (9.3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาน 
พยาบาล 

700 

 (9.4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

500 

 (9.5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้ 
บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

 

         ก. จำนวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 300 
         ข. จำนวนห้องพักตั้งแต่ 51 - 100 ห้อง 700 
         ค. จำนวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 1,500 
 (9.6) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้อง  

แบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
 

         ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 200 
         ข. ตั้งแต ่11 - 30 ห้อง 500 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

         ค. ตั้งแต่ 31 ห้องขึ้นไป 1,000 
 (9.7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 700 
 (9.8) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
700 

 (9.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1) 

500 

 (9.10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น    
อ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 

700 

 (9.11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 

 (9.12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 500 
 (9.13) การประกอบกิจการที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก 700 
 (9.14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 1,500 
 (9.15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
 (9.16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
 (9.17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
700 

 (9.18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 1,000 
 (9.19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 500 
 (9.20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 500 
 (9.21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว 
500 

(10) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (10.1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
         ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
         ข. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (10.2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 300 
 (10.3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (10.4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 (10.5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  
         ก. เย็บด้วยเครื่องจักรเกินกว่า 3 เครื่อง แต่ไม่เกิน 5 เครื่อง 300 
         ข. เย็บด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 700 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 (10.6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 500 
 (10.7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 200 
 (10.8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 300 

(11) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 (11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 700 
 (11.2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 3,000 
 (11.3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
500 

 (11.4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตักดูด 
โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (11.2) 

 

           ก. 1 - 3 ตัน 300 
           ข. 3 - 5 ตัน 500 
           ค. 5 ตันขึ้นไป 700 
 (11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 300 
 (11.6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
700 

 (11.7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 300 
 (11.8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 500 
 (11.9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 700 
 (11.10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 700 
 (11.11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,500 
 (11.12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน 

หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (6.5) 
700 

(12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่าง ๆ  
 (12.1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ 

หรือสารตัวทำละลาย 
2,000 

 (12.2) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าช  
         ก. การผลิต 5,000 
         ข. การบรรจุ ขนส่ง 2,000 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

         ค. การสะสมไม่เกิน 10 ตารางเมตร 300 
         ง. การสะสมเกินกว่า 100 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000 
 (12.3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
         ก. จำนวนที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร 300 
         ข. จำนวนที่สะสมตั้งแต่ 1,001 - 5,000 ลิตร 700 

         ค. จำนวนที่สะสมเกิน 5,000 ลิตร 1,500 
 (12.4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 500 
 (12.5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (7.1) 500 
 (12.6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
700 

 (12.7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 300 
 (12.8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 700 
 (12.9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 300 
 (12.10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 

 (12.11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 700 
 (12.12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 700 
 (12.13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 700 
 (12.14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
5,000 

 (12.15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,200 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 700 
         ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
 (12.16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค  
         ก. การสะสมเพ่ือขายปลีก 200 
         ข. การสะสมเพ่ือขายส่ง 500 
         ค. การบรรจุ 700 
         ง. การทำ 1,200 
 (12.17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
         ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,200 
         ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน         

20 แรงม้า 
700 
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ลำดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

          ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 300 
(13) กิจการอื่น ๆ  

 (13.1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
           ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 700 
           ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 
           ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลัง 1 แรงม้าลงมา 300 
 (13.2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

           ก. การผลิต  
           ข. การซ่อม 5,000 
               - พ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 200 
               - พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 300 
               - พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 (13.3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 700 
 (13.4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 500 
 (13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
           ก. พ้ืนที่ใช้วางไม่เกิน 20 ตารางวา 200 
           ข. พ้ืนที่ใช้วางเกินกว่า 20 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา 300 
           ค. พ้ืนที่ใช้วางเกินกว่า 50 ตารางวาขึ้นไป 500 
 (13.6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 700 
 (13.7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่ 

หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
300 

 (13.8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 300 
 (13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000 
 (13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (13.11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 500 
 (13.12) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,00 
 (13.13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
             ก. จำนวนที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร 300 
             ข. จำนวนที่สะสมตั้งแต่ 1,001 - 5,000 ลิตร 700 

             ค. จำนวนที่สะสมเกิน 5,000 ลิตร 1,500 
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แบบ กอ. 1 

 

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่รับ........./.............. 

 
เขียนที่………………………..............……..…………….. 
วันที่...............เดือน........................พ.ศ............... 

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

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................................................. 
................................................................................................... ...............ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
โดยใช้ชื่อ สถานประกอบการว่า ..............................................................ตั้งอยู่  ณ  เลขที่................หมู่ที่.................. 
ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................... 

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
    สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 
ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

 

 



 

(ด้านหลังคำขอรับใบอนุญาต) 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 
 เลขที่...........................ได้รับเรือ่งเมื่อวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.......................ตรวจสอบแล้ว 
เอกสารหลักฐาน 

(  ) ครบ 
(  ) ไม่ครบ คือ 
     (1) ............................................................ 
     (2) ............................................................ 
     (3) ............................................................ 

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



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

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

................................................................................. .............................................................................................  
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 

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

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

         (............................................) 
 ตำแหน่ง........................................... 
          วันที่......../............./.......... 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

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

.............................................................................................. ................................................................................ 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 

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

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

        (......................................................) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

  วันที่......../............./.......... 

 คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

     (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

วันที่........./............/.............. 



 

แบบ กอ. ๒ 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 

อนุญาตให้............................................อายุ.........ป ีสัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่............. 
ถนน...............................ตำบล........................ ...........อำเภอ....................................จังหวดั........................................ 
โทรศัพท์.................................................. 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................................................. 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................................ 
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน...........................ตำบล. ..........................
อำเภอ...................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์............ ........................................
โทรสาร......................................เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที่......................ลงวันที่..............เดือน........................ ....พ.ศ............... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
        (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตราย 

  ต่อสุขภาพ 
        (2) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
        (3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

   (3.1) .......................................................................... 
   (3.2) .......................................................................... 

   ออกให้ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่...........เดือน................................พ.ศ................... 

 
 
(ลงชื่อ).........................................     (ลงชื่อ)............................................. 
        (.......................................)              (..........................................) 
            เจ้าหน้าที่การเงิน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

คำเตือน  1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีที่ได้รับใบอนุญาต หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชำระคา่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

(ต่อด้านหลัง) 



 

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



 

แบบ กอ. ๓ 
 

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
เลขที่รับ............../.................  

เขียนที่.......................................................... .............. 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ................. 

 
ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ..............................  

อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................................ 
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด....... ..................................... 
โทรศัพท์........................................................... โทรสาร.................................... ................. 

ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท......................................... 
................................................................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................................ ............ตั้ง ณ เลขที่................หมู่ที่.............. 
ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์........................................โทรสาร....................................... 

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
๑) สำเนาใบอนุญาตเดิม 
๒) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม 
3) ........................................................................................................................... ....................................... 
4) ............................................................................................................................. ..................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

 

 

 

 

 



 

(ด้านหลังคำขอต่อใบอนุญาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน 

(  ) ครบ 
(  ) ไม่ครบ คือ 
     (1) ............................................................ 
     (2) ............................................................ 
     (3) ............................................................ 

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

(..............................................) 
   ตำแหน่ง............................................. 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................... 

(......................................................) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

วันที่......../............./.......... 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
วันที่........./............/.............. 



 

แบบ กอ. ๔ 
 

แบบคำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เลขที่รับ............../.................  

เขียนที่............................................................ 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ................. 

 
ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................ ..................ถนน............................................... 
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด............................................  
โทรศัพท์........................................................... โทรสาร........................................................ 
ได้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ................................................................................................ 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่......................ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท์................................................โทรสาร.................................................  

ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

๑) ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทและชื่อดังกล่าวข้างต้น 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... .................................................................................................. ......... 

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

ขอรับรองว่า ข้อความในใบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต 

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


