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เทศบัญญัต ิ

เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลส าราญ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลส าราญ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลส าราญ  
และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลส าราญเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดา เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน         
เทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ ให้กิจการที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมี

การควบคุม ในเขตเทศบาลต าบลส าราญ 
ข้อ ๖ เมื่อพ้นก าหนด เก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด

ด าเนินการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในเขตเทศบาลต าบลส าราญในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม       
เทศบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ กอ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่
เทศบาลต าบลส าราญ ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม      
เทศบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีระวางน้ ารับน้ าโสโครก ได้อย่างเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒)  ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือยอมรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึมไม่รั่วระบายน้ า
ได้สะดวก 

(๓)  การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง 

(๔)  จัดให้มีระบบน้ าเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๕)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวร     

เพ่ือป้องกันมิให้น้ าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรบ่อพักน้ าโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้อง ตามหลัก
สุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่ง
อ่ืนใด อันอาจเป็นเหตุร าคาญ แก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อก าหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น าโรค 

(๗)  ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ 
(๘)  ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
(๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ในสถานที่นั้น 

และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีท่ีส าหรับตามหรือผึ่งสินค้าตามท่ีเจ้า

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของเทศบาลต าบลส าราญ 
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการครบถ้วน 

ตามความใน ข้อ  ๘ และอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย     

เทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต
และช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ    
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง และสัตว์พาหนะน าโรค 

(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรคได้ และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน 

(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลา  
อันสมควร เมื่อได้แจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลต าบลส าราญ 

ข้อ ๑๒   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต      
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ   
กิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุม ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาต ฉบับหนึ่งให้ใช้ส าหรับกิจการค้าประเภทเดียว และส าหรับสถานที่แห่งเดียว      
ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มแต่ประเภทเดียว ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลส าราญ 

ข้อ ๑๕ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามใบ กอ.๓ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่า        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิก
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.๔ 

ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อ          
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.๔ 

 
 
 
 



 
-๔- 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.๒ โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” 
ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาต ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ใน

สาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ แบบ กอ.๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ แบบ กอ.๒ 
(๓) ค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ แบบ กอ. ๓ 

  (๔)  ค าขออนุญาตต่างๆ  ให้ใช้แบบ กอ.๔  
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ปฏิบัติ  

ไม่ถูกต้อง หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ใน ข้อ ๕ มีความผิดมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ     
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๗ หรือ ข้อ ๑๐ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๗  มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ    
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

ข้อ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ที่ได้ออก
ก่อนวันใช้บังคับต าบลนี้  ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  มีหน้าที่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่    8    พฤษภาคม 2558    
 
    (ลงชื่อ)    นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ 
               (นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)  
             นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  
 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   

1 การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
 ก.  จ้านวน  5  ตัว  ถึง  9  ตัว  
 ข.  จ้านวน  ตั้งแต่  10  ตัวขึ้นไป 

 
 

100 
200 

 
 
- 
- 

 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จ้านวน  15 - 100  ตัว 100 - 
  ข.  จ้านวน  ตั้งแต่  101 - 200  ตัวขึ้นไป 200 - 
         ค. จ้านวน 201 ตัวขึ้นไป 500 - 
 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จ้านวนตั้งแต่  60-100  ตัว 100 - 
  ข.  จ้านวนตั้งแต่  101-500  ตัว 200 - 
  ค.  จ้านวนตั้งแต่  501-2,000  ตัว 300 - 
  ง.  จ้านวนตั้งแต่  2,001-5,000  ตัว 500 - 
  จ.  จ้านวนตั้งแต่  5001  ตัวขึ้นไป 1,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์น้้า  กระชังปลา สัตว์เลื้อยคลาน  บ่อหรือกระชัง 100 - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 50 - 
2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 
3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะท้านองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

3,000 - 

 2.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
150 - 

5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก 500 - 
6 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 500 - 
7 การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 500 - 
8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
 
 
 

500 - 
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9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

500 - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีก้าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักที่มีก้าลังต่้ากว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

10 การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระท้าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก้าลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือล้างครั่ง 500 - 
 3.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้้าดื่ม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
13 การผลิตกะปิ  น้้าพริกแกง น้้าพริกเผา  น้้าปลา  น้้าเคย น้้าบูดู ไต

ปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

16 การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเค่ียวน้้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
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18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

19 การผลิตแบะแซ 200 - 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

21 การประกอบกิจการการท้าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนม
เปี๊ยะ 

1,500 - 

22 การแกะ  การล้างสัตว์น้้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

23 การผลิตน้้าอัดลม  น้้าหวาน  น้้าโซดา  น้้าถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

1,500 - 

24 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้้าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 
25 การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้้านมวัว 1,000 - 
26 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้้าส้มสายชู 1,000 - 
27 การค่ัวกาแฟ 500 - 
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 500 - 
29 การผลิตผงชูรส 1,000 - 
30 การผลิตน้้ากลั่น  น้้าบริโภค 1,000 - 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  200 - 
33 การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 200 - 
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 - 
35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 1,500 - 
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36 การผลิตน้้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

500 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีก้าลังตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 500 - 
 4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส้าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง 
  

38 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักท่ีมีก้าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก้าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส้าอางต่าง ๆ  

1,000 - 

40 การผลิตส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี 1,000 - 
41 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป 1,000 - 
42 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช้าระล้างต่าง ๆ  1,000 - 
 5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

43 การอัด  การสกัดเอาน้้ามันจากพืช   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

44 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
45 การผลิตแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
1,000 - 

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
  ก.  ไม่เกิน  20  แรงม้า 200 - 
  ข.  เกิน  20  แรงม้า 1,000 - 

47 การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 
1,000 

 
- 

49 การผลิต  การสะสมปุ๋ย สะสมอาหารสัตว์ สะสมยาฆ่าแมลง 1,000 - 
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50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส้าปะหลัง 1,000 - 
 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   

52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ  

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน
ล้าดับที่  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน
ล้าดับที่ 52 

500 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ล้าดับที่ 52 

500 - 

56 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการในล้าดับที่  52 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก้าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง  1 แรงม้า  ลงมา 200 - 

57 การท้าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 

500 - 

59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

500 - 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ้าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

500 - 
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61 การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ 200 - 
62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 200 - 
63 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 
64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 200 - 
 8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้   

65 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การท้า

คิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก้าลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง  1  แรงม้า  ลงมา 200 - 

67 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งส้าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง 5 แรงม้าข้ึนไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีก้าลังเกินกว่า 1 แรงม้า แม่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ง.  เครื่องจักรที่มีก้าลัง 1 แรงม้า ลงมา 100 - 

68 การอบไม้ 1,000 - 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 300 - 
71 การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 500 - 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 100  
 9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 10,000 - 
74 การประกอบกิจการ นวด แผนไทย แผนโบราณ 300  
75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร 500 - 
76 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท้านองเดียวกัน 5,000 - 
77 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อ่ืนในท้านองเดียวกัน 
200 - 
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78 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
79 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน 
5,000 - 

80 การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 2,000 - 
81 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 
2,000 - 

82 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

83 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

84 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ 2,000 - 
85 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
1,000 - 

 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 - 
86 10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
 การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า

ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ข้ึนไป 300 - 

87  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5-10  กี่ 200 - 
88 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500 - 
89 การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
90 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
91 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 500 - 
92 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออ่ืน ๆ  500 - 
93 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 200 - 
94 การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  1,000 - 
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 11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
95 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

96 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 - 
97 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
98 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000 - 
99 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
100 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  500 - 
101 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 
102 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อ
น้้า เป็นต้น 

200 - 

103 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
104 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
105 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 

 12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
106 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวท้าละลาย 
2,000 - 

107 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 2,000 - 
108 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้้ามันปิโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ  
   

   ก.  การสะสมน้้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ   
 (1) ร้านค้าปลีกที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร ต่อวัน 500 - 
 (2) ร้านค้าปลีกที่สะสมเกิน  1,000 ลิตร ต่อวัน  1,000 - 
 (3) สถานบริการจ้าหน่าย 2,000 - 
 (4) คลังน้้ามัน 10,000 - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร 500 - 

109 การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 - 
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110 การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล้าดับที่ 58   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ 500 - 
  ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 

111 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

500 - 

112 การโม่  การบดชัน 200 - 
113 การผลิตสี  หรือน้้ามันผสมสี 1,000 - 
114 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 - 
115 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 - 

116 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
117 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 
118 การผลิตน้้าแข็งแห้ง 200 - 
119 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 - 

120 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
121 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก้าจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะน้าโรค 
500 - 

122 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 
 13.  กิจการอื่น ๆ    

123 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
   ก.  เครื่องจักรมีก้าลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีก้าลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

124 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

200 - 

125 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
126 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 
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127 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช้ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 200 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา แต่ไม่เกิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 100  ตารางวา  ขึ้นไป  1,500 - 

128 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 
129 การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
130 การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 1,000 - 
131 การก่อสร้าง 10 แรงงานขึ้นไป 500 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค าขอรับ 

     

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

             เขียนที.่............................................................. 
       วันที่............เดือน....................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า...................................................อายุ.....................ปี    สัญชาต.ิ.................................................. 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.......................ตรอก / ซอย.................................ถนน............................................. 
ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................. 
โทรศัพท์....................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................ 
........................................................................................................................................... .................................... 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบล..................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า............................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน......................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................... 
หมู่ที่....................ต าบล..............................อ าเภอ...................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท์................................................ 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 3.  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ  
 4.  ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

6......................................................................................................................................................  
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

  

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
                ( ลงชื่อ ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (.........................................................) 
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เลขที่รับ................. เลขที่................... 



แบบ  กอ.  3 
ค าขอต่ออายุ 

เลขที่รับ.....................        เลขที.่....................  
 
       เขียนที.่....................................................  
       วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ...............  
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ............................  
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................ตรอก / ซอย..........ถนน..............ต าบล / แขวง............................. 
อ าเภอ / เขต...................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์............................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................................................. 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบล...........................โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า....................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.......................... 
หมู่ที.่..........................ต าบล..................................อ าเภอ......................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศัพท.์.............................................. 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ  
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
3. อ่ืน ๆ ....................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 
             (ลงชื่อ).......................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
            (......................................)  
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ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลขที่รับ..................        เลขที.่.........................  
       เขียนที.่.................................................................  
       วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ...................  
 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ............................................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่...................ตรอก / ซอย............ ถนน....................ต าบล / แขวง.....................  
อ าเภอ / เขต.................................. จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
โทรศัพท.์........................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................. 
 
 โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า...........................................................................................................  
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร จ านวนคนงาน.....................คน  ตั้งอยู่ ณ เลขที่................... 
หมู่ที.่....................ต าบล...............................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท.์................................................. 
 ขอยื่นค าขอต่อ นายกเทศมนตรีต าบล.....................................................................................................  
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 
      (ลงชื่อ).........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
                       (.......................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ใบอนุญาต 
     ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่..............เลขที่.................ปี................... 
 
 อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ..................เลขประจ าตัวประชาชน......................................อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี………………….……
ตรอก / ซอย.......................................ถนน..........................หมูที.่..........ต าบล / แขวง........................................ 
อ าเภอ / เขต…......................จังหวัด.........................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร........................... 
 ข้อ 1   ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ   ประเภท...................................................................... 
ล าดับที่................ค่าธรรมเนียม.....................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที.่................... 
ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ................. โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..................................... 
…………………………..พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร......................แรงม้า 
จ านวนคนงาน...........................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่.........................หมู่ที.่................ต าบล............................... 
อ าเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท.์............................................ 
โทรสาร.............................................................. 
 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้  
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (2)  หากมีเหตุอื่นใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน......................................พ.ศ................................. 
 
    ออกให้  ณ  วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................. 
                      (..............................................................) 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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