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หลักการและเหตุผล 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 

 

หลักการ 
  โดยท่ีเป็นการสมควร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ตาม

ความในมาตรา 29, 46, 71 แห่งพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 (แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552) 

เหตุผล 
  โดยท่ีบทบัญญัติ มาตรา 31, 32, 33 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบ

กิจการให้ราชการท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  ซึ่งกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึงกิจการท่ี

อาจก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม  สารมลพิษทางอากาศ น้ า หรือมลพิษอื่น ๆ ตลอดซึ่งส่ิงปฏิกูล มูล

ฝอย ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู่ข้างเคียง 

  ดังนั้นจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เพื่อพิจารณา เห็นชอบต่อไป 

______________________________ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 
 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วว่าด้วยกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว และนายอ าเภอเขาสวนกวาง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2561 ” 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2544  

บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 



 
 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 
----------------------------- 

 
 ข้อ 5. ในข้อบัญญัตินี้ 

 “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ  สาธารณสุข พ.ศ. 2535   

 “ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   

 “อาคาร” หมายความว่า ตึกบ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“อาคารท่ีพัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ท้ังกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการ
อยู่อาศัยอย่างถาวรหรือช่ัวคราว และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรือ
อาคารอื่นใดท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีสร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 “อาคารท่ีพักของคนงานก่อสร้าง”หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีสร้างขึ้นตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่งหมายความรวมถึงการ
ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนส่ิงก่อสร้างนั้นๆ ด้วย 

 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ไม่ว่า
จะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย 

 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



 
 

 “ การค้า ” หมายถึง  การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การผลิตหรือ
ให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายถึง การประกอบกิจการท่ีให้การดูแลและสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักท่ี
จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การ
อบเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบ าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการท าสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ โดยท้ังนี้บริการท่ีจัดไว้จะต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 “ ต าบลนางิ้ว ” หมายความว่า  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ข้อ 6. ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว 

  (1)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
   (1.1) การเพาะพันธุ์  เล้ียง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (1.2) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง  หรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

  (2)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (2.1) การฆ่าหรือการช าแหละสัตว์ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายใน
ตลาด 
   (2.2) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 



 
 

   (2.3) การสะสมเขา  กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 
   (2.4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (2.5) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   (2.6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (2.7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

  (3)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ้ว 
น้ าจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
   (3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูด ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 
   (3.3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 
   (3.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
   (3.5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
   (3.6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
   (3.7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
   (3.8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่นๆ 
   (3.9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
   (3.10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม 
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(3.11) การผลิตไอศกรีม 
(3.12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

   (3.13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ 
   (3.14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 



 
 

   (3.15) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
   (3.16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   (3.17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (3.18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
   (3.19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (3.20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเช่ือม 
   (3.21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (3.22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (3.23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (3.24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

  (4) กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
   (4.1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (4.2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางรวมทั้งสบู่ท่ีใช้กับ
ร่างกาย 
   (4.3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (4.4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (4.5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 

  (5)  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
   (5.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (5.2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (5.3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
   (5.4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   (5.5) การผลิตยาสูบ 
   (5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
   (5.7) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย 
   (5.8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (5.9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
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(6)  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (6.1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่ 
   (6.2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (6.1) 
   (6.3) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (6.1) 
   (6.4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการใน (6.1) 
   (6.5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการใน (6.1) 
   (6.6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

  (7)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (7.1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (7.2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (7.3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (7.4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 
   (7.5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต์ 
   (7.6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (7.7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (7.8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
   (7.9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

  (8)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (8.2) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (8.3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ 
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
   (8.4) การอบไม้ 
   (8.5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (8.6) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (8.7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 



 
 

   (8.8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
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(9)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
   (9.1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (9.2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (9.3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ยกเว้นกิจการใน (9.1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (9.4) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการใน (9.1) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (9.5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
   (9.6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในท านองเดียวกัน 
   (9.7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (9.8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ 
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
   (9.9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน ยกเว้นกิจการ
ใน (9.1)    

(9.10) การประกอบกิจการการเล่นยกเว้นกิจการใน (9.1) และสเกต หรือโรลเลอร์เบลด 
หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
   (9.11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (9.12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 
   (9.13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (9.14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
   (9.15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (9.16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (9.17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือส่ิงแวดล้อม 



 
 

   (9.18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (9.19) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (9.20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
   (9.21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์
ช่ัวคราว 

  (10)  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
   (10.1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (10.2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
 
 

- 8 - 
 

   (10.3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (10.4) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 

(10.5) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
(10.6) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ 

   (10.7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (10.8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ 
  (11)  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (11.2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (11.3) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (11.4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือ ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการใน (11.2) 
   (11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (11.6) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   (11.7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (11.8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (11.9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (11.10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (11.11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (11.12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
และยกเว้นกิจการใน (6.5) 



 
 

  (12)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
   (12.1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
   (12.2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (12.3) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (12.4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (12.5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (7.1) 
   (12.6) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์     
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (12.7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (12.8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (12.9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (12.10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (12.11) การผลิตพลาสติก เชลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (12.12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (12.13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
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   (12.14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
   (12.15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   (12.16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   (12.17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

  (13)  กิจการอื่นๆ 
   (13.1) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

(13.2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (13.3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (13.4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (13.5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (13.6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (13.7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (13.8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 



 
 

   (13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (13.11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
   (13.12) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (13.13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ 7  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้  ห้ามผู้ใดประกอบกิจการตามประเภท
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 ในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 2 

สถานที่ต้ัง  ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

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

 ข้อ 8  ผู้ประกอบกิจการ ตามประเภทท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 6. ท้ังท่ีเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 
  (1) สถานท่ีต้ัง อาคาร โครงสร้าง ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
  (2) สถานท่ีต้ังต้องไม่อยู่อยู่ในท าเลซึ่งท าทางระบายน้ า รับน้ าโสโครกให้พ้นจากท่ีนั้นโดยสะดวก 
  (3) ต้องท าการระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อ ซึ่งรับน้ าโสโครก โดยใช้วัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่
ซึม ไม่รั่ว น้ าไหลได้สะดวก 
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  การระบายน้ าและรางน้ าต้องไม่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้งานในทางน้ า หรือผู้อาศัยใกล้เคียง และหากเมื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นควรว่าต้องมีบ่อพักน้ าโสโครก หรือมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (4) ต้องจัดให้มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ 

(5) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 
  (6) ต้องมีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอย และท่ีรองรับขยะ อันได้สุขลักษณะ 

(7) ต้องมีระบบก าจัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งกล่ิน  เสียง แสง รังสี ความ 
ส่ันสะเทือน ฝุ่นละออง ควัน เขม่า เถ้า มูลหรือส่ิงใดซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญ 
  (8) ต้องจัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม  เพียงพอแก่กิจการนั้น และต้องอยู่ในท่ีซึ่งเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขเห็นชอบ 
  (9) ต้องจัดให้มีระบบป้องกัน อัคคีภัย และระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย 

(10) ต้องรักษาสถานท่ีให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ และท าความสะอาด สถานท่ี 



 
 

ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน รวมทั้งต้องรักษาสถานท่ีไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง แมลงวัน  และสัตว์น าโรค
ต่าง ๆ 
  (11) สถานท่ีเกี่ยวกับการตาก การหมัก หรือผ่ึงวัตถุ ต้องมีท่ีส าหรับตาก หมัก หรือผ่ึงวัตถุ ตามท่ี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (12) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (13) ต้องยอมใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้า
ตรวจสอบสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นในเวลาอันสมควร หรือตามค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 

หมวด 3  
ใบอนุญาต 

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

 ข้อ 9  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ตามข้อ 7 ต้องยื่นค าขอต่อพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ี
ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 
 ข้อ 10  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม ข้อ 7 จะต้องน าส าเนาหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (1) บัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเอกสาร 
 
 ข้อ 11  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม ข้อ 7 ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอตามข้อ 8
และหลักฐานตามข้อ 9. ต้องครบถ้วนแล้ว 
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  ในกรณีมีเหตุอันจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาไปได้อีก 2 ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน 15 วัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็น 
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีขยายเวลาไว้แล้วนั้น   

 ข้อ 12  ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดท่ีประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
เช่นนั้นต่อไป  จะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในก าหนดสามสิบวัน  
ก่อนส้ินอายุใบอนุญาต 

ข้อ 13  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตตามข้อ 11. และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 12. จะต้องช าระค่าธรรมเนียม 



 
 

การต่อใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันท่ี
มายื่นค าขอต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณีผู้ประกอบกิจการค้าขายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดเวลาใน     
วรรคหนึ่งต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่จะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 14  ผู้ท่ีได้รับประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น 
ได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ข้อ 15  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุด 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ 9 ข้อ 10  โดย
อนุโลม และให้ใช้ใบนี้แทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือตาม
บทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงท่ีออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีอ านาจส่ังให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าส่ังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลา
ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 
  ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป และ
มีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก หรือต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหรือ 
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายท่ีร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 ข้อ 17  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการค้าท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพน้ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด 4  
บทก าหนดโทษ 

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

  ข้อ 18  ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตาม       
บทก าหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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บทเฉพาะกาล 



 
 

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

 
  ข้อ 19  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีได้ออกก่อนวันบังคับใช้
ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
   
    ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  

    (ลงช่ือ)       

                   ( นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

             

 

เห็นชอบ 

               (นายรุจน์  รังษี) 

           นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 
 

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1.1  การเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เล้ือยคลาน แมลง การเล้ียงม้า   
โค กระบือ 
       ก. การเล้ียงม้า โค กระบือ ต้ังแต่ 10 – 20 ตัว 
       ข. การเล้ียงม้า โค กระบือ ต้ังแต่ 21 – 50 ตัว 
       ค. การเล้ียงม้า  โค  กระบือ   ต้ังแต่    51   ตัวขึ้นไป 

 
 
 

100 
300 
500 

 1.2 การเล้ียงสุกร 
       ก. การเล้ียงสุกร  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  100  ตัว 
       ข. การเล้ียงสุกร  101  ตัว  แต่ไม่เกิน  500  ตัว 
       ค. การเล้ียงสุกร  ต้ังแต่  501  ตัว  แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว 
       ง. การเล้ียงสุกร   ต้ังแต่  1,000  ตัว  แต่ไม่เกิน  2,000  ตัวขึ้นไป 
       จ. การเล้ียงสุกร  ต้ังแต่  2,001  ตัว  ขึ้นไป 

 
200 
300 
500 

1,000 
1,500 

 1.3 การเล้ียงแพะ  แกะ 
       ก. การเล้ียงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  10  ตัว  แต่ไม่เกิน  20  ตัว 
       ข. การเล้ียงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  21  ตัว  แต่ไม่เกิน  50  ตัว 
       ค. การเล้ียงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  51  ตัว  แต่ไม่เกิน  100  ตัว 
       ง. การเล้ียงแพะ  แกะ  ต้ังแต่  101  ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
400 
500 

 1.4 การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่ 
       ก. การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  50  ตัว  แต่ไม่เกิน  100 ตัว 
       ข. การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  100  ตัว  แต่ไม่เกิน  500 ตัว 
       ค. การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่  ต้ังแต่  501 ตัวขึ้นไป 

 
100 
300 
500 

 1.5 การเล้ียงนกกระทา 
       ก. เกินกว่า  100  ตัวแต่ไม่เกิน  500  ตัว 
       ข. เกินกว่า  500  ตัวแต่ไม่เกิน  1,000  ตัว 
       ค. เกินกว่า  1,000  ตัวขึ้นไป 

 
100 
150 
200 

 1.6  การเล้ียงนกกระจอกเทศ 
       ก. เกินกว่า  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  100 ตัว 
       ข. เกินกว่า  100  ตัว  แต่ไม่เกิน  500  ตัว 

 
200 
500 
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       ค. เกินกว่า  500  ตัวขึ้นไป 1,000 
 1.7 การเล้ียงตะพาบน้ า  เต่า 

       ก. เกินกว่า  20  ตัวแต่ไม่เกิน  50  ตัว 
       ข. เกินกว่า  50  ตัวแต่ไม่เกิน  100  ตัว 
       ค. เกินกว่า  100  ตัวแต่ไม่เกิน  500  ตัว 
       ง. เกินกว่า  500  ตัวขึ้นไป 

 
50 
100 
200 
500 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 1.8  การเล้ียงจระเข้  ตัวเหี้ย  สัตว์เล้ือยคลานอื่น ๆ 
      ก. จ านวน  1  ตัวแต่ไม่เกิน  50  ตัว 

 ข. เกินกว่า  50  ตัวแต่ไม่เกิน  100  ตัว 
 ค. เกินกว่า  100  ตัวขึ้นไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 1.9 การประกอบกิจการสัตว์เล้ียง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะท านองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการ
นั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 

500 
 

2. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่าสุกร  โค  กระบือ  ห่าน  เป็ด  ไก่ 
      ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

200 
500 

 2.2 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ 
      ก. การฟอกหนังสัตว์ 
      ข. การสะสมหนังสัตว์ 

 
500 
500 

 2.3 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 300 

 2.4 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น
ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

300 

 2.5 การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์  พืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

300 

3. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ าด่ืม 
3.1 การผลิตน้ ากะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  
ไตปลา เต้าเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ 

 
200 

 3.2 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการ  

   14 



 
 

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ปลาร้า 
          ข. ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า 

 
100 
100 

 3.3 การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
บริโภคในครัวเรือน 

200 
 

 3.4 การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์พืช  ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  การผลิต  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
           ก. วันหนึ่งไม่เกิน  100 เข่ง  หรือ  500  ตัว 
           ข. วันหนึ่งเกินกว่า 100 เข่ง หรือ  500  ตัวขึ้นไป 

 
 
 

100 
300 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 3.5 การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูต้ัง  
ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

200 

 3.6 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี่ยมอี่ 
ก. เส้นหมี่ 
    (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
ข. เส้นก๋วยเต๋ียว 
    (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    (2)  โดยใช้เครื่องจักร 
ค.วุ้นเส้น 
ง. ขนมจีน 
    (1)  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
    (2)   โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

100 
300 

 
100 
300 
100 

 
100 
300 

 3.7 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
100 
300 

 3.8 การประกอบกิจการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
100 
300 
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 3.9 การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

300 
 

 3.10 การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
 
 

300 
500 

 3.11 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
300 
500 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 3.12 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 1,000 

 3.13 การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
        ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน     2 แรงม้า 
        ข. โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  2  แรงม้าขึ้นไป 

 
200 
500 

 3.14 การผลิตน้ ากล่ัน  น้ าบริโภค 500 

 3.15 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น 
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

200 
 

 3.16 การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
        ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 

 
100 
300 

 3.17 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
100 
500 

 3.18 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 500 
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 3.19 การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
      ก.  ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกินกว่า  2  เครื่อง 
      ข.  ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า     2  เครื่อง  แต่ไม่ถึง  5  เครื่อง 
      ค.   ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า    5  เครื่องขึ้นไป   

 
 

200 
500 

1,000 
 3.20 การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรท่ีมีก าลังต้ังแต่ 5  แรงม้า 

       ขึ้นไป 
1,000 

 3.21 รถเร่ขายของ อาหารสด อาหารแห้ง ขายอาหารเพื่อการอุปโภค 
        บริโภค อาทิเช่น รถขายกับข้าว รถขายหมู ฯลฯ 

300 

4 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองส าอาง  
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
4.1 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจัก 

1,000 

 4.2 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น   
เครื่องส าอางต่างๆ 
 

1,500 

 4.3 การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 500 

 4.4 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 4.5 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ ยกเว้นการผลิต
เพื่อใช้ในครัวเรือน 

1,000 

5. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
5.1 การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืชโดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 

 5.2 การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในท านอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 

1,000 

 5.3 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
      ก.   ใช้เครื่องจักรไม่เกิน     15  แรงม้า 
      ข.   ใช้เครื่องจักรเกิน        15  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  40  แรงม้า 
      ค.    ใช้เครื่องจักรเกินกว่า  40  แรงม้าขึ้นไป 

 
200 
300 
400 

 5.4 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การบดข้าว  ด้วยเครื่องจักร 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
100 
200 
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 5.5 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
ก.    การท าปุ๋ย 
ข.    การสะสมปุ๋ย 

 
200 

2,000 
 5.6 การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

ก.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกัน ไม่เกิน  2  แรงม้า 
ข.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกัน  ต้ังแต่   3  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
ค.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันต้ังแต่     6  แรงม้าขึ้นไป 

 
200 
500 

1,000 
 5.7 รถเกี่ยวข้าวพร้อมนวดต่อปี 300 

 5.8  รถนวดต่อปี 300 
 5.9 การบรรทุกดินขายในต าบลพร้อมเครื่องจักร 300 

 5.10 รถขุดดิน (หรือท่ีเรียกว่ารถแม็คโค)ปรับเกรดพื้นในเขตต าบล 300 

 5.11 รถไถ ขนาดไม่เกิน 50 แรงม้า 
       รถไถ ขนาดต้ังแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป 

200 
300 

6 
 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 ก. โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2  แรงม้า 
      ข. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
      ค.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงมา้ขึ้นไป 

 
200 
500 

1,000 
 6.2 การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การดัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะ  ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (1) 
     ก.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2  แรงม้า 
     ข.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
     ค.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงมา้ขึ้นไป 

 
 

200 
500 

          1,000 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 6.3 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  

นิกเกิลหรือโลหะ  อื่นใด  ยกเว้นกิจการในข้อ  (1) 
1,000 

 6.4 การขัด  การล้าง  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่น
ใด  ยกเว้นกิจการในข้อ  (1) 
ก.  เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2  แรงม้า 
ข.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า  2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

200 
500 

1,000 
7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

7.1 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี 
 

500 
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      การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 7.2 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
500 

 7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมี
ไว้บริการหรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนัน้  มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องกลหรือเครื่องกลดังกล่าวมาด้วย 

1,000 

 7.4 การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 300 
 7.5 การปะ  การเช่ือมยาง 

      ก.  การปะเช่ือมยางโดยใช้เครื่องมือกล 
      ข.  รถยนต์  หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ท่ีใช้ล้อยาง 
      ค.  รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน  2  ล้อ  และ  3  ล้อ 

 
300 
200 
100 

8. 
 

กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
8.1 การเล่ือย  การซอย  การขัด 
     ก.   ด้วยแรงคน 
     ข.   ด้วยเครื่องยนต์  หรือเครื่องจักรต่ ากว่า     5  แรงม้า 
     ค   ด้วยเครื่องยนต์  หรือเครื่องจักรเกินกว่า  25  แรงม้า 
     ง.  ด้วยเครื่องยนต์  หรือเครื่องจักรเกินกว่า   25  แรงม้า  ขึ้นไป 

 
 

100 
200 
300 

1,000 
 8.2 การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าค้ิว  หรือการตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 
ก.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังไม่เกิน  2  แรงม้า 
ข.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5 แรงม้า 
ค.   เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้า 

 
 

300 
500 

1,000 
 8.3 การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือ  การพ่น  

การท าสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
300 

 8.4 การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
ก.   ไม่เกิน    20  กระสอบ 
ข.    เกินกว่า  20  กระสอบ  ถึง  40  กระสอบ 
ค.    เกินกว่า  40  กระสอบข้ึนไป 

 
100 
200 
500 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

9. 
 

กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
9.1 การประกอบกิจการเกี่ยวกับหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้อง
แบ่งเช่าหรือกิจการอื่น  ในท านองเดียวกัน 

 
300 

 9.2 ประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
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 9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 500 
 9.4 การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโก้เธค  คารา

โอเกะ  หรือ  การแสดงกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
500 

 9.5 การประกอบกิจการร้านเสริมสวย หรือ แต่งผม แต่งหน้า เว้นแต่
กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300 

 9.6 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  เกมคอมพิวเตอร์ 300 

 9.7 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือส่ิงแวดล้อม 

300 

 9.8 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000 

10 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
10.1 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  5  เครื่องขึ้นไป 

 
200 

 10.2 การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 300 
 10.3 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 300 
 10.4 การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออื่นๆ 300 
 10.5 การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า 300 

 10.6 การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 300 

11. 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
        ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.   โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

300 
1,000 

 11.2 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
        ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
        ข.   โดยใช้เครื่องจักร 

 
200 

1,000 
 11.3 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

ก.   ไม่เกิน     5,000  ก.ก.  (5 ตัน) 
ข.    เกินกว่า  5,000  ก.ก. ขึ้นไป 

 
300 

1,000 
 11.4 การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่างๆ 500 

 11.5 การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 

 11.6 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรคผ้าคลัช  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 

500 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 11.7 การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 300 
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 11.8 การผลิตแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 300 

 11.9 การผลิตกระดาษทราย 300 
12. 

 
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
12.1 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
        ก.   การสะสมก๊าซไม่เกิน    100  ก.ก. 
        ข.   การสะสมก๊าซเกินกว่า   100  ก.ก.  ขึ้นไป 
        ค.   ปั๊มก๊าซ 

 
 

500 
1,000 
1,000 

 12.2 การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
       ก.   จ านวนสะสมต่ ากว่า     1,000  ลิตร 
       ข.   จ านวนท่ีสะสมต้ังแต่    1,000  ลิตร  แต่ไม่ถึง 5,000  ลิตร 
       ค.   จ านวนท่ีสะสมเกินกว่า  5,000  ลิตร 

 
 

200 
500 

1,000 
 12.3 การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  7(1) 

       ก.   การพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ 
       ข.   การพ่นสีด้วยกิจการต่าง ๆ 

 
500 
500 

 12.4 การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
      ก.   ใช้เครื่องจักรต้ังแต่   2  แรงม้าขึ้นไป 
      ข.   ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  2  แรงม้า 

 
 

500 
1,000 

 12.5 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 500 
 12.6 การบรรจุ  การผลิตสารเคมีดับเพลิง 500 

 12.7 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

500 

 12.8 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช   
หรือพาหะน าโรค 

500 

 12.9 การผลิต ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ 
1.  ขนาดของถังน้ ามันไม่เกิน 200 ลิตร  
2. ขนาดของถังน้ ามันต้ังแต่ 200 ลิตรขึ้นไป 

 
1,000 
1,500 
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กิจการอื่นการพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
13.1 เครื่องจักร 
ก.   สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  2  แรงม้า 
ก.   สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  2  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5  
แรงม้า 
ก.   สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  5   แรงม้า 

 
 

200 
500 

1,000 



 
 

 
 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 13.2 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์  และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

300 

 13.3 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 300 

 13.4 การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 300 

 13.5 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
1. โกดังขนาดเล็ก   (ขนาดไม่เกิน 50 ตร.ม.) 
2. โกดังขนาดกลาง  (ขนาดต้ังแต่ 50 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 100 ตร.ม.)  
3. โกดังขนาดใหญ่   (ขนาดต้ังแต่ 100 ตร.ม.ขึ้นไป ) 

 
500 

1,000 
1,500 

 13.6 การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ 500 
 13.7 การก่อสร้าง 500 
 13.8 การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 300 
 13.9 การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว 300 
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แบบ กอ. ๑ 
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ.................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                    

อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี.............ตรอก / ซอย ...............................ถนน..................................ต าบล / แขวง.......... 

อ าเภอ / เขต..............................จังหวัด....................................... โทรศัพท์..............................โทรสาร..................... 

 

 * ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังนี้ 

 1.ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................ประกอบกิจการ................................. 

ซึ่งเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................ล าดับท่ี..................... 

ก าลังเครื่องจักรโดยรวม............................................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวน

ห้อง...................ห้อง หรือ จ านวนท่ีนั่ง...................ท่ีนั่ง 

กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว....................ตัว)  จ านวนคนงาน....................คน 

 

 2. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขท่ี..................หมู่ท่ี...........................ถนน................................................... 

ต าบล........................................อ าเภอ........................................จังหวัด.................................... 

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

อาคารประกอบการ ) มีเนื้อที่.................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.................. 

.............................อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................อาคารประกอบการ      มีอยู่เดิม 

      ก่อสร้างใหม่ 
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ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เป็นไม้  หรือห้องแถว ตึกแถว 

คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ได้รับ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท .........................................สถานประกอบการ

อยู่ใกล้เคียงกับ......................................................................... 

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ       มี        ไม่มี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ 

  ด้านเหนือ............................................................................... 

  ด้านใต้.................................................................................... 

  ด้านตะวันตก......................................................................... 

  ด้านตะวันออก....................................................................... 
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3. ท างานปกติต้ังแต่เวลา.......................น. ถึงเวลา.............................น. รวมวันละ..........................ช่ัวโมง 

4.  จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม.................................คน 

  4.1 เจ้าหน้าท่ีบริหารและวิชาการ.......................................คน 

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

  4.3 ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ................................คน 

  4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................................คน 

5. การผลิต 

  5.1 ช่ือ  ปริมาณการใช้และแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งท่ีมา (ระบุบริษัท/ ห้างร้านของผู้จ าหน่าย) 

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

  5.1.2………………………………………………………………………………………………………………………. 

  5.1.3………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.2 ช่ือผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต  และการจ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี)   

การจ าหน่าย   (ระบุสถานท่ีจ าหน่าย ) 

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

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

  5.2.3…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ท่ีใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 

  5.3.1 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 

  5.3.2 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 

  5.3.3 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า  จ านวน........................เครื่อง 

 

6. การควบคุมมลพิษ 

  6.1  มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย /ของเสีย /มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล) (ระบุ

ช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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  6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย / ของ

เสีย / มลพิษทางอากาศ / สิงปฏิกูล ) 

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

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

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

 

 7. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน 

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

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

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

 

 8. แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ 
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9.หลักฐานท่ีน ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต 

9.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 

9.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

9.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 

9.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 ผู้ตรวจสอบการพิจารณาค าขออนุญาต 
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   ความเห็น ............................................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ)................................................... 

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

          หัวหน้าหน่วยงาน 

 ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   (        )เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้.......................................... 

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

   (        )เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................................................... 

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

 

              (ลงช่ือ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

 ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

   (      ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

   (      ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

     (ลงช่ือ).....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

              (.....…………………………………….) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขท่ี............................................ได้รับเรื่องเมื่อวนัท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
(.....) ครบ 
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(.....) ไม่ครบ คือ 
1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 

 
(ลงช่ือ)...................................................เจ้าหน้าท่ี 

(..................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขท่ี............................................ได้รับเรื่องเมื่อวนัท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 

(……....) ครบ 
(……....) ไม่ครบ คือ 

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

 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน 

นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าท่ี 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 

 
 

แบบ กอ. 2 
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ใบอนุญาต 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มท่ี………..เลขท่ี…………/………. 
 

เขียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ.......................................... อายุ...........ปี สัญชาติ.......... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี.................หมูท่ี่................ 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร............................................ 

ข้อ 1 ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.............................................................. 
ค่าธรรมเนียม.................. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี............ เลขท่ี......... ลงวันท่ี............ เดือน.............พ.ศ............. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................. พื้นท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
ก าลังเครื่องจักร............................ แรงม้า จ านวนคนงาน .................. คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...........หมู่ท่ี................... 
ตรอก/ซอย...................... ถนน...................... ต าบล.........................อ าเภอ.......................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.......................... โทรสาร.................................. 

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(2.1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง กิจการท่ีเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังกฎ ระเบียบ ค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

       (2.2)................................................................................................................................ 
                 (2.3)................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี.................เดือน............................ พ.ศ.......................... 

     ออกให้ ณ วันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ.............................. 
 
 

         (ลงช่ือ)....................................................... 
              (........................................................) 

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป 

ท่ีอนุญาต 
ว.ด.ป.     

ท่ีส้ินอายุ 
จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

        
        
        
        
        
        

 
 

ค าเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
           2. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

 3. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดตามข้อ 2 ต้องเสีย 
     ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
 4. การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
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แบบ กอ. 3 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มท่ี………..เลขท่ี…………/………. 

เขียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ…………………………….…อายุ……..ปี สัญชาติ………….... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี………หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..ต าบล……………………..….
อ าเภอ……………….จังหวัด………………....โทรศัพท์………..……..โทรสาร..................... 

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................... 
เมื่อวันท่ี…………….. เดือน…………….……..พ.ศ……………….ค่าธรรมเนียมปีละ……………...บาท 
ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินอายุ วันท่ี………….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….….. 

        2.  โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า......................................................……………………………..…… 
ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี…………….หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย..............ถนน………….…ต าบล……………อ าเภอ……………………..
จังหวัด…….………………โทรศัพท์………….…………. 

  3.  มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก 1 ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และปฏิบัติเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าส่ัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ทุกประการ 

4. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม 
จ านวน………………………..บาท มาด้วยแล้ว 

 

   29 

 

 



 
 

 
          ลงช่ือ……………….………………….…ผู้ต่ออายุใบอนุญาต 

    (…………………………..………) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   (      )เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้.......................................... 

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

   (      )เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................................................... 

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

 

       (ลงช่ือ) ..............……………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

 

 

 ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

   (      ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

   (      ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

     (ลงช่ือ)..................................................... 

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

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เลขท่ี............................................ได้รับเรื่องเมื่อวนัท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 

(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 
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(ลงช่ือ)...................................................เจ้าหน้าท่ี 
                                               (..................................................) 
                                    ต าแหน่ง...................................................... 

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขท่ี............................................ได้รับเรื่องเมื่อวนัท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 

ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วัน 
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าท่ี 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
 
 

 
 
 

แบบ กอ. 4 
 
 
 
 

      
(ใบแทน) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

   32 

 

 



 
 

เล่มท่ี......................เลขท่ี...............................ปี........................ 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ........................................... อายุ...............ปี สัญชาติ............... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี...............หมู่ท่ี ................. 
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................... โทรศัพท์............................... โทรสาร..................................... 

ข้อ 1 ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี........... เลขท่ี........ ลงวันท่ี....... เดือน...............พ.ศ............ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................พืน้ท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร 
ก าลังเครื่องจักร.................... แรงม้า จ านวนคนงาน...................... คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี................ หมู่ท่ี.............. 
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................ต าบล...................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์........................................ โทรสาร......................................... 

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(2.1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ พ.ศ. 2558 และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถิน่ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
       (2.2)........................................................................................................................... 
              (2.3)........................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี.................เดือน............................ พ.ศ......................... 
ออกให้ ณ วันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

 
 

(ลงช่ือ)....................................................... 
       (.......................................................) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

แบบ กอ. 5 
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เก่ียวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.............................. 
ต าบล...........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด......................................................... 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................... 

ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................................................. 

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

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

................................................................................................................................................................................ 
ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วด าเนินการดังนี้ 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

ลงช่ือ............................................... (ผู้ยื่นค าร้อง) ลงช่ือ................................................. ( ผู้รับค าร้อง ) 
   (................................................)                      (.................................................) 
 

               ข้อพิจารณา                           ความเห็น                           ค าส่ัง 
..................................................     .……...................................................... ........................................................... 
..................................................     .……...................................................... ........................................................... 
..................................................     ............................................................  ………………………………………………….. 
 
ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ…................................................. ลงช่ือ....................................................... 
     (...........................................)      (...................................................)        (……….............................................) 

                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 


