
 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิงวาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการ

บริหารสวนตําบลกรุงชิง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิงและนายอําเภอนบพิตํา  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง  ตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลกรุงชิง  เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

สาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๗  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกรุงชิง 

(๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการ

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการ

ฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตวหรือสวนอื่น ๆ 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

(๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค      

ในครัวเรือน 

 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําการขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํามันวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 



 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับเกษตร 

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือขนถายมันสําปะหลัง 

(๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ      

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ

อื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 
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(๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต  

การผลิต  การปะ  การเชื่อมยาง  การอัดแบตเตอรี่  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช  การตั้งศูนยถวงลอ   

การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกล   

  (๗.๒)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

  (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

(๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงา  สี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการที่อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ

อื่นทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น  ในทํานอง

เดียวกัน 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารท่ีมีวัตถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธอีื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

(๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 
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 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ 

 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

(๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
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  (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ   

ปโตรเลียมตาง ๆ 

  (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

  (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

  (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

  (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

  (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ  อิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
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 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย  

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองมีการควบคุม  ตองปฏิบัติ 

ตามเงื่อนไข  อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นกําหนดไวตามความเหมาะสม  และตองตั้งอยู

หางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณี 

ที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 
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(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

(๔)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวย  วัตถุถาวร  

มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

(๕)  การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน  หรือเหตุรําคาญ 

(๖)  ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสียใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิงกําหนด 

(๗)  สถานท่ีเล้ียงสัตวตองมีที่ขังหรือปลอยสัตวกวางพอและจัดสถานที่ใหอยูในสภาพที่ไม

กอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวและใหมีการเก็บ

รวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหไดสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๙  ไดตามที่เห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติเปน

การเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปน

การคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิงประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๒๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตาม 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกรุงชิงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๒๒๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร        

สวนตําบลกรุงชิง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  



 หนา   ๒๒๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

จันทิมา  ศรีนรุัตน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกรงุชิง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

๑ (๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

 (๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง   

        ๑.๑.๑ การเลี้ยงชาง มา โค กระบือ แกะ แพะ   
                  ก. จํานวน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว ๒๐๐  
                  ข. จํานวน ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐  
                  ค. จํานวน ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐  
                  ง. จํานวน ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๓,๐๐๐  
                  จ. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐  
        ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร   
                  ก. จํานวน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว ๒๐๐  
                  ข. จํานวน ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐  
                  ค. จํานวน ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐  
                  ง. จํานวน ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๓,๐๐๐  
                  จ. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐  
        ๑.๑.๓ การเลี้ยงหาน เปน ไก หรือสัตวปกอ่ืน   
                  ก. จํานวนตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว ๑๐๐  
                  ข. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ - ๒,๐๐๐ ตัว ๒๐๐  
                  ค. จํานวนตั้งแต ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว ๕๐๐  
                  ง. จํานวนตั้งแต ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐  
                  จ. จํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๓,๐๐๐  
         ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง ๕๐๐  
       (๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานมตัวละ ๑๐  
       (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

 
๓,๐๐๐ 

 

๒ (๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
       (๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐  



-๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

       (๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิได

ฟอก 

๑,๐๐๐  

       (๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐  

       (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑,๐๐๐  

       (๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง 

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

 

๑,๐๐๐ 

 

       (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๑,๐๐๐  

       (๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ  

การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใด

ของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 

๑,๐๐๐ 

 

       (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐  

๓ (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   

       (๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม ๕๐๐  

       (๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู 

ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

 

       (๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  

       (๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง 

ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐  

       (๓.๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต

อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  

การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

 

       (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

 

       (๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอี๋ ๕๐๐  

       (๓.๘) การผลิตแบะแซ ๕๐๐  

       (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ๕๐๐  

       (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ             

ขนมเปยะ 

๑,๐๐๐  



-๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

       (๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐  

       (๓.๑๒) การผลิตน้ํา อัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ํา ถ่ัวเหลือง 
เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ กระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐  

       (๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๑,๐๐๐  
       (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํามันวัว ๑,๐๐๐  
       (๓.๑๕) การผลิตการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร 

น้ําสมสายชู 
๑,๐๐๐  

       (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ๕๐๐  
       (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐  
       (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๕๐๐  
       (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๕๐๐  
       (๓.๒๐) การตาก การหมัก การดอกผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐  

       (๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ๕๐๐  
       (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๓๐๐  
       (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน ๕๐๐  
       (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐  
       (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย

อาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๐๐๐  

       (๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  
๕ แรงมาข้ึนไป 

๑,๐๐๐  

๔ (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

 (๔.๑) การผลิต การโม  การบด การผสม การบรรจุยาดวย
เครื่องจักร  

๑,๐๐๐  

 (๔.๒) การผลิต การบรรจุ ยาสีฟน แชมพู ผาเย็บ กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางตาง ๆ 

๑,๐๐๐  

 (๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลีประเภทการคา ๑,๐๐๐  
 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐  
 (๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

 
 

๑,๐๐๐  

    



-๔- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

๕ (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับเกษตร   

 (๕.๑) การอัดการสกัดเอาน้ํามันจากพืชทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐  

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐  

 (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐  

 (๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๕.๗) การผลิต การสะสมปุย ๑,๐๐๐  

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๕.๙) การตาก การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐  

๖ (๖) กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ 

เครื่องใชตาง ๆ 

๑,๐๐๐  

 (๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิดหรือเคร่ืองใชตาง ๆ ๑,๐๐๐  

 (๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสานการ 

รีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 

(๖.๑) 

 

๑,๐๐๐ 

 

 (๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม 

นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๑,๐๐๐  

 (๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธี อ่ืนใด 

 ยกเวนกิจการใน (๖.๑) 

๑,๐๐๐  

 (๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๑๐,๐๐๐  

๗ (๗) กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

 (๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพน

สารกันสนิมยานยนต การผลิต การปะ การเชื่อมยาง การอัดแบตเตอรี่ 

การอัดผาเบรก ผาคลัตช การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     ๗.๑.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

     ๗.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



-๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

 (๗.๒) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือ 

เครื่องกลซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  
มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ 

 

 

 (๗.๓) การลาง การอัดฉีดยานยนต ๒๐๐  

๘ (๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   
 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐  
 (๘.๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง  

การทําค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

       ๘.๒.๑ เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  
       ๘.๒.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐  

       ๘.๒.๓ เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมา ลงมา ๒๐๐  
 (๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  

การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
 

๑,๐๐๐ 
 

       ๘.๓.๑ เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐  
       ๘.๓.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐  
       ๘.๓.๓ เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑ แรงมาลงมา ๑๐๐  

 (๘.๔) การอบไม ๑,๐๐๐  
 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 (๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑,๐๐๐  

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ ๒,๐๐๐  
 (๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๒๐๐  

๙ (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

 (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  

 ๙.๑.๑  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑ - ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

       ๙.๑.๒  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  
       ๙.๑.๓  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
       ๙.๑.๔  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  

 (๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

 
 

  



-๖- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

 ๙.๒.๑  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐  

 ๙.๒.๑  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐  
 ๙.๒.๓  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๘,๐๐๐  
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ี อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  

เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  

 ๙.๓.๑  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

 ๙.๓.๒  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 ๙.๓.๓  ท่ีมีพ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐  
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกัน   

       ๙.๔.๑  มีหองพัก ๑ – ๑๐ หอง ๑,๐๐๐  
       ๙.๔.๒  มีหองพัก ๑๑ – ๒๐ หอง ๒,๐๐๐  
       ๙.๔.๓  มีหองพัก ๒๑ หองข้ึนไป ๖,๐๐๐  

 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา  
หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

       ๙.๕.๑  มีหองใหเชา ๑ – ๕ หอง ๕๐๐  

       ๙.๕.๒  มีหองใหเชา ๖ – ๑๐ หอง ๑,๐๐๐  
       ๙.๕.๓  มีหองใหเชา ๑๑ – ๒๒ หอง ๑,๕๐๐  
       ๙.๕.๔  มีหองใหเชา ๒๓ – ๓๐ หอง ๒,๐๐๐  

       ๙.๕.๕  มีหองใหเชา ๓๑ – ๔๐ หอง ๒,๕๐๐  
       ๙.๕.๖  มีหองใหเชา ๔๑ หองข้ึนไป ๓,๐๐๐  
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

       ๙.๖.๑  มีพ้ืนท่ี ๑ – ๕๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐  
      ๙.๖.๒  มีพ้ืนท่ี ๑ – ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔,๐๐๐  
 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง  

ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

  

      ๙.๗.๑  มีพ้ืนท่ี ๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
      ๙.๗.๒  มีพ้ืนท่ี ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐  

      ๙.๗.๓  มีพ้ืนท่ี ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐  

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑) 
 

 

๑,๐๐๐  



-๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ 

การเลนอ่ืน ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐  

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ี 
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  

      ๙.๑๐.๑  มีพ้ืนท่ี ๑ – ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐  
      ๙.๑๐.๒  มีพ้ืนท่ี ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  
      ๙.๑๐.๓  มีพ้ืนท่ี ๑๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหาร
รางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน (๙.๑) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๕๐๐ 

 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม   
      ๙.๑๒.๑  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี ๑ – ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

          หรือกิจการตูเกมมีตูเกมตั้งแต ๑ – ๕ ตู  
      ๙.๑๒.๒  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐  
          หรือกิจการตูเกมตั้งแต ๖ – ๑๐ ตู  

      ๙.๑๒.๓  กิจการสวนสนุกมีพ้ืนท่ี  ๑๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐  
          หรือกิจการตูเกมตั้งแต ๑๐ ตู ข้ึนไป  
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐  

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

๒,๐๐๐  

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๑,๐๐๐  

๑๐ (๑๐) กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   
 (๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือ 

การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
๑,๐๐๐  

 (๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน ๑,๐๐๐  
 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐  
 (๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐  
 (๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 
 

๒๐๐  



-๘- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

 (๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐  

๑๑ (๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา ผลิตภัณฑดินเผา   
           ๑๑.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐  

           ๑๑.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  
 (๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐  
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  

 (๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐  
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  
 (๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐  

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนพลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการ
เผาหินปูน 

๑,๐๐๐  

 (๑๑.๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง  
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๑,๐๐๐  

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐  

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐  
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐  

๑๒ (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

 (๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง  
สารออกซิไดซ หรือ สารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐  

 (๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ ๓,๐๐๐  

 (๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 

๒,๕๐๐  

 (๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๓,๐๐๐  

 (๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑) ๒,๐๐๐  
 (๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก  

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
๑,๐๐๐  

 (๑๒.๗) การโม การบดชัน ๑,๐๐๐  
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐  

 (๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 

 

๕๐๐  



-๙- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป 
บาท 

หมายเหตุ 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐  

 (๑๒.๑๑) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐  
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐  
 (๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี 

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐  

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐  
 (๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัด 

ศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
๒,๐๐๐  

 (๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๒,๐๐๐  
๑๓ (๑๓) กิจการอ่ืน ๆ   

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย 
เครื่องจักร 

๑,๐๐๐  

 (๑๓.๒) การผลิต การซอมอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๕๐๐  

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐  
 (๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร ๕๐๐  
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   
           ๑๓.๕.๑  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐ ตารางวา ๓๐๐  
           ๑๓.๕.๒  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๒๐ ตารางวา แตไมเกิน  

๕๐ ตารางวา 
๕๐๐  

           ๑๓.๕.๓  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๕๐ ตารางวา แตไมเกิน  
๑๐๐ ตารางวา 

๑,๐๐๐  

            ๑๓.๕.๔  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกินกวา ๑๐๐ ตารางวาข้ึนไป ๒,๐๐๐  
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐  
 (๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๑,๐๐๐  
 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐  
 (๑๓.๙) การกอสราง ๒,๐๐๐  

 

 



 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ี............... / ...............      เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 
        วันท่ี……..เดือน…………….……พ.ศ…………. 

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ขาพเจา/บริษัท............................................................................................................................................. 

 � บุคคลธรรมดา ชื่อ – สกุล………………........…….อายุ…….…..ป สัญชาติ…...…….เชื้อชาติ.......................... 

.เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................อยูบานเลขท่ี……………………..หมูท่ี………………..….... 

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

 � นิติบุคคลประเภท ……………………………… จดทะเบียนไว ณ…………………....................................... 

วันท่ี …….. เดือน ………....… พ.ศ………… เลขทะเบียนท่ี…………………….มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี…….........หมูท่ี….… 

ตรอก/ซอย……………….…….ถนน…………….ตําบล/แขวง………..............อําเภอ/เขต……….…………..จังหวัด…………...… 

รหัสไปรษณีย………....โทรศัพท……………………. โทรสาร……………...………… 

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท………………………………....................... 

...............................ลําดับท่ี.....................คาธรรมเนียม.......................... บาท ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ………………………………...................................................................................................... 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี……..……..…หมูท่ี……..…ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 

๓. พ้ืนท่ีประกอบการ....................... ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร .................แรงมา จํานวนคนงาน ................คน 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ มาดวยดังนี้ 

 � สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 

 � สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

(ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 � หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอตอใบอนุญาตดวยตนเอง 

    

หลักฐานอ่ืน ๆ เก่ียวของ  คือ………………………………..………………………………………...................... 

 ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

    

    ลงช่ือ………….………………..………….ผูขอรับใบอนุญาต 

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

(มีตอดานหลัง)

แบบ กอ.๑ 



 

ความเห็นของเจาหนาท่ี 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

 

 � ควรอนุญาต � ไมควรอนุญาต 

 

        ลงชื่อ………………….……………… 

              (……………………………..….) 

 

         

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง .................................................................................................. 

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

 

 � ควรอนุญาต � ไมควรอนุญาต 

        ลงชื่อ……………………………….…….. 

              (………………………………………) 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน .................................................................................................................... 

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

 

 � อนุญาต  

 � ไมอนุญาต เพราะ.................................................. 

 

        ลงชื่อ…………….………………………….. 

              (………………………………………….) 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

หมายเหตุ : ใหใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง � หนาขอความที่ตองการ 

 
 



 

 

\ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
เลขท่ี.............../...............  

   
 อนุญาตให (ชื่อ - สกุล/บริษัท) .................................................................................................................. 
  � บุคคลธรรมดา อายุ……………..ป สัญชาติ…...........................….เชื้อชาติ...................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ......................................อยูบานเลขท่ี…...….. หมูท่ี…..…..... ตําบล......................... 
อําเภอ................................ จังหวัด......................... โทรศัพท……....................โทรสาร…………………………………….... 
  � นิติบุคคลประเภท ………………………..…… จดทะเบียนไว ณ ……............................................... 

วันท่ี …….. เดือน ……….…....… พ.ศ………… เลขทะเบียนท่ี………………..มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี…………………………… 
หมูท่ี….…ตรอก/ซอย…….ถนน………………….ตําบล/แขวง……………..……อําเภอ/เขต……….……………………………...…. 
จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย……….…....โทรศัพท……………………………..…. โทรสาร……………………..………… 

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….……… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
 ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................................ 
.............................................................................................................................ลําดับท่ี........................................... 

คาธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.....................ลงวันท่ี......................
เดือน.............................พ.ศ. .................. โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................ 
........................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.................แรงมา 

จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี.................ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท.............................................. 
 (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

  (๑)................................................................................................................................................. 
  (๒)................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. .................... 

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

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

       ตําแหนง ………….………………………....... 
             เจาพนักงานทองถ่ิน  

  

 (มีตอดานหลัง)

แบบ กอ.๒ 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงาน
ทองถิ่น 

เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(ดา้นหลงั) 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ี............... /...............                เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ๑. ขาพเจาบริษัท………………………………………………………………………………………….. 

 � ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา อายุ…....……….... ป สัญชาติ ……........…. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน 

(ระบุ)………………………………………..………เลขท่ี………………………..............ออกให ณ อําเภอ/เขต……………………...... 

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

ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…….….……..จังหวัด..……………………..……รหัสไปรษณีย……………………………… 

โทรศัพท…………………………………โทรสาร……………………….…….. 

 � ๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท ……………………….จดทะเบียนไว ณ ……..…………………………………..…………. 

วันท่ี …….. เดือน ………………....… พ.ศ………… เลขทะเบียนท่ี……………..มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี……………………….… 

หมูท่ี….…ตรอก/ซอย………….ถนน…………………..……….ตําบล/แขวง……..…………….อําเภอ/เขต……….……………….…. 

จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย……………………….…....โทรศัพท…………………..……………โทรสาร…………………... 

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………….…….……… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

 ๒. ขาพเจาเปนผูรับใบอนุญาต……………………….…………………….เลขท่ี………………….…….. 

ออกใหเม่ือวันท่ี …... เดือน…………พ.ศ. …..และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี …………..… เดือน……………พ.ศ.…...... 

 ๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 

 ๔. เหตุผลท่ีขอรับใบแทนใบอนุญาต.………………………………………………….………….……………….………........ 

 ๕. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

 � ๕.๑ หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 

 � ๕.๒ ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

 � ๕.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก …….……….………………………………..…………………………………............ 

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

 

     ลายมือชื่อ…………………………………..……….ผูยื่นคําขอ 

       (……………………………………….……) 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 

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

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

หมายเหตุ : ใหใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง � หนาขอความที่ตองการ 
 

แบบ กอ.๓ 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ี............... / ...............      เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 ขาพเจา /บริษัท........................................................................................................................................... 

  � บุคคลธรรมดา ชื่อ – สกุล………………………..…….อายุ…….…………………….ป สัญชาติ…...……… 

เชื้อชาติ...........เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .............................................อยูบานเลขท่ี……..หมูท่ี…..…             

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

  � นิติบุคคลประเภท ………………..………………………….…… จดทะเบียนไว ณ …..……….……………. 

วันท่ี …….. เดือน ………....… พ.ศ…… เลขทะเบียนท่ี…………………………..มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี………………………… 

หมูท่ี….…ตรอก/ซอย……….….ถนน…………….ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต……….…………………………………. 

จังหวัด………………..……………รหัสไปรษณีย……………….….…....โทรศัพท………………… โทรสาร………………….………... 

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………… เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

 เปนผูถือใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลขท่ี............................../..........................            

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท………………………………............................................................. 

....................................ลําดับท่ี...........................มีชื่อสถานประกอบการวา…………………........................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี……หมูท่ี………ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท.................................. 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ มาดวยดังนี้ 

 � สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 

 � สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 

 �   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ

บุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 � หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอตอใบอนุญาตดวยตนเอง 

   หลักฐานอ่ืน ๆ เก่ียวของ คือ………………………………………..………………………….……………………………........ 

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

 

 ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคํารองขอตออายุใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

 

    ลงช่ือ………….………………..………….ผูขอตออายุใบอนญุาต 

                 (………….………………………..) 

แบบ กอ.๔ 

(มีต่อดา้นหลงั) 



ความเห็นของเจาหนาท่ี 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข ................................................................................................................... 

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

 � ควรอนุญาต � ไมควรอนุญาต 

        ลงชื่อ………………….……………… 

              (……………………………..….) 

        

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง .................................................................................................. 

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

 

 � ควรอนุญาต � ไมควรอนุญาต 

        ลงชื่อ……………………………..…….. 

              (………………………………………) 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน .................................................................................................................... 

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

 

 � อนุญาต  

 � ไมอนุญาต เพราะ.................................................. 

 

        ลงชื่อ…………………………..………….. 

              (……………………………………….) 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

หมายเหตุ : ใหใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง � หนาขอความที่ตองการ 



คําขออนุญาตตาง ๆ 

 

                        เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

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

เชื้อชาติ................เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ..................................................อยูบานเลขท่ี……...หมูท่ี…..….  

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

 ขอยื่นคํารองตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 

 ดวย.............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 จึงมีความประสงค........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

 ขอรับรองวาขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

    ลงช่ือ………….…………………..………….ผูขอใบอนุญาต 

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

  

แบบ กอ.๕ 


