
 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบางคนที   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีและนายอําเภอบางคนที   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  เรื่อง  กิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบางคนทีตัง้แตวันถดัจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  

ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน  ยกเวนตามขอ  ๑๗  วรรคส่ี 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข   

มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมภายใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

  ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

     (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

     (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ  คาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม   
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  ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

     (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด   

     (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

     (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

     (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

     (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

     (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

     (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น   

     (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

     (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

     (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   
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     (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน   

     (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

     (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

     (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

     (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

     (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

     (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

     (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

     (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

     (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

     (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

     (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

     (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

     (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

     (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  ๕.๔ กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

     (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

     (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบู 

ที่ใชกับรางกาย   
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     (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

     (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

     (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

     (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมนัสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

     (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

     (๕)  การผลิตยาสูบ   

     (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

     (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

     (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

     (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

     (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร   

     (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๕.๖  (๑)   

     (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๑)   

     (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๑)   

     (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

ใน  ๕.๖  (๑)   

     (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  ๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

     (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

     (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

     (๓)  การซอม  การปรบัแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ   

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

     (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   

     (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

     (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

     (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

     (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

     (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ   

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

  ๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

     (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

     (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

     (๔)  การอบไม   

     (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

     (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

     (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

     (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  ๕.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

     (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

     (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

     (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

     (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

     (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

    (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

     (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

     (๙) การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๙  (๑)   

     (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ   

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

     (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

     (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

     (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

     (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม   

     (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

     (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

     (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว   

  ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

     (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

     (๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

     (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

     (๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

     (๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

     (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

     (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

     (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

     (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๑๑  (๒)   

     (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

     (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
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     (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

     (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

     (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

     (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

     (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๕) 

  ๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

     (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

     (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

     (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

     (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

     (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๗  (๑)   

     (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

     (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

     (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

     (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

     (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

     (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
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  ๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ   

     (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

     (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา   

     (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

     (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

     (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

     (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

     (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

     (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

     (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

     (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากโรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  ไมนอยกวา  ๕๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

หรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรอืส่ิงอืน่ใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
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ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ 

ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย 

บริเวณใกลเคียง  และตองมีมาตรการปองกันมิใหของเสียจากกระบวนการผลิตสินคาของสถานประกอบการ 

รั่วไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  จนเปนเหตุเกดิมลพิษทางส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดมีการบําบัดจนปลอดภัย 

ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

สําหรับใบอนุญาตเดิมท่ีออกใหตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และยังไมหมดอายุใหใชไดตอจนกวาใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ 
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ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทีกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   -  สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการหรือของสถานประกอบการ 

   -  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานประกอบการ   

   -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   -  สําเนาบัตรประจําตัวผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   -  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทปีระกาศกําหนด 

ในภายหลัง 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังบัญญัติไวใน 

ขอบัญญัตินี้และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวนดังบัญญัติไวใน 

ขอบัญญัตินี้  และการอนุญาตนัน้ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 
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หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามความในขอนี้  เจาพนักงานทองถิ่นอาจตั้งคณะกรรมการจากขาราชการ 

หรือพนักงานทองถิ่น  เพ่ือตรวจสถานประกอบกิจการของผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตวาเขาตามหลักเกณฑ   

ขอกําหนดของขอบัญญัตินี้หรือไม  หรือเขาตามประกาศเพ่ิมเติมที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศไว   

โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓๓  ของขอบัญญัตินี้หรือไม  โดยใหคณะกรรมการทําความเห็นเปนหนังสือ 

เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต 

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  

นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา   

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ   

ขององคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบ  กอ. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

แตคาปรับเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางคนที 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทีกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ   

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนญุาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ระเบียบประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเมื่อไดติดประกาศไว 

หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีและที่ทําการกํานันในเขตพ้ืนที่แลวอยางนอยเจ็ดวัน   

ยกเวนระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้   

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีและติดประกาศใหประชาชนทราบ 

ตามความดังกลาวมาแลว  จึงจะมีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เรณู  เล็กนิมิตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางคนที 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

   1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

1.1 

   1.1.1 

การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 

การเลี้ยงมา โค กระบือ 

  

          ก. จํานวน 5 ตัว  ถึง  9 ตัว 300  

          ข. จํานวนตั้งแต 10 ตัวข้ึนไป 500  

   1.1.2 การเลี้ยงสุกร   

          ก. จํานวน 15 – 100 ตัว 300  

          ข. จํานวน ตั้งแต 101 – 200 ตัวข้ึนไป 400  

          ค. จํานวน 201 ตัวข้ึนไป 500  

   1.1.3 การเลี้ยงหาน เปด ไก   

          ก. จํานวนตั้งแต 60 – 100 ตัว 300  

          ข. จํานวนตั้งแต 101 – 500 ตัว 400  

          ค. จํานวนตั้งแต 501 – 2,000 ตัว 500  

          ง. จํานวนตั้งแต 2,001 – 5,000 ตัว 600  

          จ. จํานวนตั้งแต 5,001 ตัวข้ึนไป 1,000  

   1.1.4 การเลี้ยงสัตวน้ํา กระชังปลา สัตวเลื้อยคลาน บอหรือกระชังละ 200  

   1.1.5 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 100  

1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม ตัวละ 20  

1.3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 
จะมีการเรียกคาเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม 

หรือไมก็ตาม 

3,000  

   2 กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

2.1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย  
หรือขายในตลาด 

1,000  

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว  3,000  

2.3 การสะสมเขาสัตว กระดูกหรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 3,000  

2.4 การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 1,000  

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
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          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 500  
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังต่ํากวา 5 แรงมาลงมา 400  
          ค. ไมใชเครื่องจักร 300  

2.6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือ 
พืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว 

  

          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 500  
          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 400  
          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300  

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 500  
   3 กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   

3.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

300  

3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  

300  

3.3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือ
พืชอยางอ่ืน 

300  

3.4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

400  

3.5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 400  
3.6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู 

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 

400  

3.7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี  สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ              
ท่ีคลายคลึงกัน  

400  

3.8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ   
         ก. โดยใชเครื่องจักร 500  
         ข. โดยไมใชเครื่องจักร 300  

3.9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 300  
  3.10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
300  

  3.11 การผลิตไอศกรีม 300  
  3.12 การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 500  
  3.13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  300  
  3.14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 

น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
1,000  
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 3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 500  

 3.16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง   

          ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 2 แรงมา 800  

          ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 2 แรงมา แตไมเกิน  

             20 แรงมา 

1,000  

          ค. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 

             100 แรงมา 

1,500  

          ง. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 100 แรงมาข้ึนไป 2,000  

 3.17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

          ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 300  

 3.18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

          ก. โดยใชเครื่องจักร 2,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  

 3.19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 1,000  

 3.20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 300  

 3.21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 300  

 3.22 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 1,000  

 3.23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000  

 3.24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 500  

   4   กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

  

   4.1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา    

          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 1,500  

          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  

          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 500  

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

  

          ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 300  

4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000  

4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 1,000  

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ 

1,000  
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5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

 5.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 1,000  

 5.2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,000  

 5.3  การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปง

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

1,000  

 5.4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  

ก็ตาม 

  

          ก. ไมเกิน 20 แรงมา 1,000  

          ข. เกิน 20 แรงมา 2,000  

 5.5 การผลิตยาสูบ   

          ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  

 5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   

          ก. ขนาดเล็กไมเกิน 100 กิโลกรัม ตอวัน 300  

          ข. ขนาดกลางตั้งแตเกิน 100 กิโลกรัม ถึง 200 กิโลกรัม/วัน 500  

          ค. ขนาดใหญ ตั้งแตเกิน 200 กิโลกรัม/วันเปนตนไป 800  

 5.7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 500  

 5.8 การผลิตเสนใยจากพืช 2,000  

 5.9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 2,000  

   6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

 6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวย

โลหะหรือแร 

  

          ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  

 6.2 การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  4,000  

 6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  

1,000  

 6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  

หรือโลหะอ่ืนใด 

3,000  

 6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด                 

          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 2,000  

          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  

          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 500  

 6.6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 4,000  
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   7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

7.1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 1,000  

7.2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000  

7.3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา     

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล 

1,000  

7.4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 

เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

  

          ก. จักรยานยนต 500  

          ข. รถยนต 1,000  

7.5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 500  

7.6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 1,000  

7.7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 500  

7.8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 500  

7.9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

1,000  

   8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 1,000  

8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 2,000  

          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,500  

          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 1,000  

8.3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 

  

          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 1,000  

          ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500  

          ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300  

8.4 การอบไม  1,000  

8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000  

8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300  

8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 500  

8.8 การเผาถานหรือการสะสมถาน    

          ก. ขายสง 1,000  
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          ข. ขายปลีก 500  

   9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

9.1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000  

9.2 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,000  

9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,000  

9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือสถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

          ก. ไมเกิน 20 หอง 500  

          ข. เกินกวา 20 หอง แตไมเกิน 70 หอง 1,000  

          ค. เกินกวา 70 หอง 2,000  

9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

          ก. ไมเกิน 5 หอง 300  

          ข. ตั้งแต 6 – 10 หอง 400  

          ค. ตั้งแต 11 – 15 หอง 500  

          ง. ตั้งแต 16 – 20 หอง 600  

          จ. ตั้งแต 21 – 50 หอง 700  

          ฉ. ตั้งแต 51 หองข้ึนไป 800  

9.6 การประกอบกิจการมหรสพ 1,000  

9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,000  

9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,000  

9.9 การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

2,000  

 9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม
กฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

300  

 9.11 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 1,000  

 9.12 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,000  

 9.13 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 500  

 9.14 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 400  

 9.15 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000  



-๗- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 9.16 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

1,000  

 9.1๗ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 2,000  

9.1๘ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 2,000  

 9.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 2,000  

 9.2๐ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง                 
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว  

1,000  

  10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

  10.1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   

          ก. การทอผาดวยเครื่องจักร 1,000  

          ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ีข้ึนไป 500  

          ค. การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 – 10 ก่ี 300  

  10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 500  

10.3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 1,000  

10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 2,000  

10.5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 500  

10.6 การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 500  

10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500  

10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000  

  11 กิจการท่ีเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

11.1 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

          ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000  

          ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500  

11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 10,000  

11.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

1,000  

11.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด 
โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

  

          ก. 1 – 3 ตัน 1,000  

          ข. กวา 3 – 5 ตัน 2,000  

          ค. กวา 5 ตันข้ึนไป 3,000  

11.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500  

11.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 500  

11.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 500  

11.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,000  

  11.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000  



-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

 11.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 1,000  
 11.1๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 3,000  
 11.1๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ 

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
1,000  

  12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคกและสารเคมีตางๆ    
12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร          

ตัวทําละลาย 
2,000  

12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 500  
12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

          ก. แบบไมใชเครื่องจักร 500  
          ข. แบบใชเครื่องจักร 1,000  

12.4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 1,000  
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   

          ก. พนสีรถยนต 1,000  
          ข. พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 500  

12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500  

12.7 การโม สะสม หรือบดชัน 500  
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 1,000  
12.9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 1,000  

  12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500  

  12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500  
  12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500  
  12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง 1,000  
  12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

ในการผลิตดอกไมเพลิง 
1,000  

  12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000  
  12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 1,000  
  12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500  
  13 กิจการอ่ืน ๆ   

13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
          ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 1,000  
          ข. เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500  
          ค. เครื่องจักรมีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300  

 13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรืออุปกรณไฟฟา 

500  

 13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500  



-๙- 

 

ลําดับท่ี 
 

ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 300  

 13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   

           - พ้ืนท่ีวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา 300  

           - พ้ืนท่ีวางวัตถุเกิน 20 ตารางวา แตไมเกิน 50 ตารางวา 500  

           - พ้ืนท่ีวางวัตถุเกิน 50 ตารางวา แตไมเกิน 100 ตารางวา 800  

           - พ้ืนท่ีวางวัตถุเกิน 100 ตารางวาข้ึนไป 1,000  

 13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,000  

 13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

1,000  

 13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,000  

 13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 2,000  

  13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000  

  13.11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000  

  13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000  

  13.13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล 1,000  

 



แบบ กอ. 1  

 

เลขท่ีรับ........./..........                    
 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 
 

 

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

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

 

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

อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี…..............ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................  

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................  

โทรศัพท........................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการ................... 

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

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา........................................... 

................................................................................ พ้ืนท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร 

จํานวนคนงาน......................... คน ตั้ง อยู ณ เลขท่ี..................... หมูท่ี .................. ตําบล...................................... 

อําเภอ…………………..……….... จังหวัด.......................................................   โทรศัพท...................................  
 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับใบอนุญาต 

  2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  3. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

           3.1 .................................................................................................... 

      3.2 .................................................................................................... 

      3.3 .................................................................................................... 

                      

 

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

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

 



           แบบ กอ. 2 

  

 

               

 

       ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี ………….เลขท่ี ………./………… 
 

  อนุญาตให …………………………………….......……........อายุ ……......……ป  สัญชาติ ………..........…...    

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี …………. หมูท่ี …………….. ตรอก/ซอย …………………ถนน …………………….. 

ตําบล ……………………… อําเภอ ……………….………จังหวัด ………………….. โทรศัพท ……………… 
 

 ขอ 1  ดําเนินการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการ……………………………… 

……………………………… โดยใชชื่อสถานประกอบการวา …………………………………………..................................….....….. 

พ้ืนท่ีประกอบการ................................... ตารางเมตร  จํานวนคนงาน .................... คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี…….…………. 

หมูท่ี …………. ตําบล ………………… อําเภอ ……….......…………จังหวัด ……......……………….. โทรศัพท ..……......…..……

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ….......................…….บาท (……………………….…............………… ) ใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี …..….. เลขท่ี ……..….. ลงวันท่ี …….. เดือน ……………………… พ.ศ……….…….. 
 

 ขอ 2   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที วาดวยการประกอบกิจการ  

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ……………… 

(2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 

   ออกให ณ วันท่ี …… เดือน …………………..พ.ศ………. 

 

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

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

                    ผูรับเงิน       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

                           

คําเตือน  1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

  2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

 

 



               แบบ กอ. 2 

      (ดานหลัง) 

 
 

 

      รายการการตออายุใบอนุญาตและการชําระคาธรรมเนียม 

 

วันท่ี/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



แบบ กอ. 3 
 

เลขท่ีรับ............/............          

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 
 

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

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

 

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

อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี…..............ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................... 

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

             ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการ

............................ .....................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.................................................................................................................. 

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน......................................................... คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี...........ตําบล...........................อําเภอ………..….…….. จังหวัด............................. 
 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

           1. ใบอนุญาตเดิม 
 

          2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอตออายุ 

                  ใบอนุญาต 
 

          3. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

       3.1 ……………………………………………………………………….. 

       3.2 ………………………………………………………………………..   

       3.3 ……………………………………………………………………….. 
 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
 

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

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



แบบ กอ. 4  

 

   แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
     

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ 
 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ ........... ป  สัญชาติ ........................................ 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................................................อยูบานเลขท่ี................

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ ตําบล/แขวง............................................

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

 เปนนิติบุคคลประเภท.................................................... จดทะเบียนเม่ือ....................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.............. หมูท่ี............ ตรอก/ซอย ..................................  ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท ................................ 

โทรสาร...........................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้ 
 

1. (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... อยูบานเลขท่ี...............................................

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ ตําบล/แขวง............................................

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

2. (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... อยูบานเลขท่ี...............................................

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ ตําบล/แขวง............................................

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

เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี.........

เลขท่ี............. ป............... ประกอบกิจการ..........................................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพประเภท........................................................................... ลําดับท่ี........................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................... สถานท่ีตั้งเลขท่ี......................................

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ ตําบล/แขวง............................................

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

กําลังเครื่องจักรโดยรวม.......... แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริหารใหระบุจํานวนหอง...........หอง 

หรือจํานวนท่ีนั่ง............. ท่ีนั่ง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว................ตัว)  

จํานวนคนงาน.............. คน อาคารท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี................... ตารางเมตร ขอยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา

ดังกลาวขางตน 

 



 

สูญหาย      ถูกทําลาย      ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีสาระสําคัญประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ

ใบอนุญาต) 

 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

 3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 5. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 6. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

 7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 8. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 9. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง 

 10. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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