
หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  วาดวยเรื่องกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณและนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  นับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติหรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป 

ตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบสถานประกอบกิจการนั้น 



หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

  “อาคาร”  หมายความวาตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต  

องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

  ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒) การประกอบกิจการการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด   

   (๒) การหมัก  ฟอก  ตากหรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 



หนา   ๑๘๗ 
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   (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว 

   (๕) การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง 

  ๖.๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่มยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลา

รา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคยน้ําบูดู  

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรืสัตวโดยการตาก  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 

   (๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ

เนยผลิตภัณฑเนยเทียม  ผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑) การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม 

ชนิดผงอื่น ๆ  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํ าอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา   

น้ําจากพืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอื่นใด 

   (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

    ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑) การผลิต  การโม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผ ลิตผงซักฟอก   สบู น้ํ า ยาทํ าความสะอาด   หรื อผ ลิต ภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช 

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖) การขัด  กะเทาะ  การลดเมล็ดพืช   

   (๗) การผลิต  การสะสม  หรือการแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘) การผลิตใยจากพืช 

   (๙) การตาก  การสะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลังขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด  ฯลฯ 

  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖.๖ (๑)   

   (๓) การก ลึ ง   เ จาะ   เ ชื่ อม   ตี   ตั ด   ประสาน   รี ด   หรื ออั ด โลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖ (๑) 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖ (๑) 

   (๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมียกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๕.๖ (๑) 



หนา   ๑๙๐ 
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   (๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๖.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารปองกันสนิมยานยนต 

   (๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (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  เครื่อง จักรเกาหรืออุปกรณ ท่ี เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒) การเ ล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ ว   หรือการตัดไม 

ดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไมหวายชานออย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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  ๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  (๖.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คารา

โอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  ๖.๙ (๑) 

   (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน 

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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   (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํ า  ตัดขน  รับเ ล้ียงหรือ 

รับฝากสัตวชั่วคราว   

 ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก   

  (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  อบรีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๖.๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร 

  (๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

  (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑๑ (๒) 

  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๖) การเล่ือย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   
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   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

   (๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

   (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖ (๕) 

  ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเล่ียมปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคกและสารเคมีตาง ๆ 

   (๑) การผลิต  สะสม  การบรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ

สารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔) การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๗ (๑) 

   (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การ เค ลือบ  ชุบวั ตถุด วยพลาสติก   เซล ลูลอยด   เบ เกอร ไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
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   (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิ เ ล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปร

สภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   
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หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่น ๆ  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุ

รําคาญของประชาชน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีอนุญาต

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 
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  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผู ใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตนี้ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและ

หลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว  

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 
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  (๒) ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

  (๓) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่เดียว   

ถาประกอบการคาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะ  และสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตจะตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจง 

การขยายเวลาและเหตจํุาเปนละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามเวลาตามวรรคสองหรือตามที่

ไดขยายเวลาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

ตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนรับ

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดาบตํารวจ  อดุม  บานเย็น 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดงสุวรรณ 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
เรื่อง  กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดบั
ที ่

รายการ 

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ 

บาท 
สต. 

หมายเหต ุ

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์ 
(๑)  การเพาะพันธ์ุ   เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
๑.๑  การเลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ 
 ก.  ต้ังแต่ ๑๐ ตัวถึง ๒๐ ตัว 
  ข.  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
  ค.  เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
  ก.  ต้ังแต่ ๑๐ ตัวถึง ๒๐ ตัว 
  ข.  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
  ค.  เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๓  การเลี้ยงแพะ แกะ 
  ก.  ต้ังแต่ ๑๐ ตัวถึง ๒๐ ตัว 
  ข.  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
  ค.  เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๔  การเลี้ยงห่าน เป็ดไก่ 
  ก.  ต้ังแต่ ๑๐๐ ตัวถึง ๒๐๐ ตัว 
  ข.  เกินกว่า ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
  ค.  เกินกว่า ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
๑.๕  การเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้าหรือสัตว์เลื้อยคลาน 
๑.๖  การเลี้ยงแมลงเพ่ือจําหน่าย 
๑.๗  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
  ก.  ต้ังแต่ ๑๐ ตัวถึง ๒๐ ตัว 
  ข.  เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
  ค.  เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 
(๒)  การประกอบกิจการการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด
อันมีลักษณะทาํนองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 

 
 
 

   ๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

   ๕๐๐ 
 
 
 
 

กิจการที่
กําหนดถ้าทํา
ตามนัยแห่ง
กฎหมายว่า
ด้วยการสวน
ครัวและการ
เลี้ยงเพ่ือ
ประโยชน์

แห่งครัวเรือน
ไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม
ตาม

ข้อบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 



-๒- 

ลําดบั
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓ 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์และผลติภณัฑ์ 
(๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  
การเร่ขาย  การขายในตลาด 
     ก.  ฆ่าน้อยกว่า ๕๐ ตัว/วัน 
     ข.  ฆ่า ๕๐ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว/วัน 
     ค.  ฆ่ามากกว่า ๒๐๐ ตัว/วัน 
(๒)  การหมัก ฟอก ตากหรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว์ 
(๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก  
กระดอง   กระดูก เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วย
การต้ม  น่ึง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
(๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทํา
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๘)  การผลิต  แปรรูป สะสมหรือล้างคร่ัง 
 กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติ 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิวนํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
     ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ 
ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก 
กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย  นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน 
     ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
(๔)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรืสัตว์โดยการ 
ตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

   ๓๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

   ๒๐๐ 
  

  ๒๐๐ 
 

 

 



-๓- 

ลําดบั
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๕)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  
(๖)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  
เต้าฮวย เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน 
(๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๘)  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืนๆ  
(๙)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จาก
นํ้านมสัตว์ 
(๑๐)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนยผลิตภัณฑ์เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑)  การผลิตไอศกรีม  
(๑๒)  การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(๑๓)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง  หรือ
เครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
(๑๔)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์  สุรา 
เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา  
(๑๕)  การผลตินํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติ  
(๑๖)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรอืขนส่งนํ้าแข็ง 
(๑๗)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  
นํ้าจากพืชผัก ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรงุแต่ง
อาหาร 
(๒๐)  การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม 
(๒๑)  การผลติ  สะสม หรือแบ่งบรรจุ แบะแซ 
(๒๒)  การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ห้องเย็น 
(๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

๓๐๐ 
   ๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

   ๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
   ๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

   ๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

   ๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
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๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖ 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์  อุปกรณก์ารแพทย์  เครื่องสําอาง   
ผลติภณัฑ์ทาํความสะอาด 
(๑)  การผลิต  การโม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(๒)  การผลิต  การบรรจุยาสฟัีน  แชมพู  ผา้เย็น  กระดาษเย็น 
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(๓)  การผลิต บรรจุสําลี  ผลติภัณฑ์จากสําลี 
(๔)  การผลิตผา้พันแผล  ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสาํเร็จรูป 
(๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ  
 

กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 
(๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
(๒)  การล้าง  อบ  รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาค ูแป้งจาก
พืชหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๔)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธี
ใดๆ ก็ตาม 
     ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
     ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๕ แรงม้า 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด  กะเทาะ การบดเมล็ดพืช   
(๗)  การผลิต  การสะสม หรอืการแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไป
ผลิตปุ๋ย 
     ก.  การสะสมปุ๋ย 
     ข.  การผลติปุ๋ย 
(๘)  การผลิตใยจากพืช 
(๙)  การตาก  การสะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง
ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
 
 กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร ่
 (๑)  การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ หรือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

   ๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
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๗ 
 
 

 

(๒) การถลุงแร ่การหลอม  หรือหล่อโลหะทกุชนิดยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๑)  
(๓)  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน  ๖ (๑) 
(๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม 
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕)  การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖)  การทําเหมืองแร่ สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่  
     ก.  การทําเหมืองแร่ 
     ข.  การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 
กิจการเกีย่วกบัยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 
(๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ ปะผุ พ่นสี  หรือพ่นสารสนิมยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล 
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
     ก.  การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
     ข.  การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
     ค .   การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่ เ ป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
(๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๕)  การล้าง ขัดสี เคลือบส ีหรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖)  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  
(๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(๙)  การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
 
 
 

  ๕๐๐ 
 

  ๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

   ๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

   ๓๐๐ 
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๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
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๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙ 
 

 

 กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี   แต่งสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวายชานอ้อย 
(๔)  การอบไม ้
(๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
(๖)  การผลิตสิง่ของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ด้วยกระดาษ 
(๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘)  การเผาถา่น หรือสะสมถ่าน 
 
  กิจการที่เกี่ยวกบัการบรกิาร 
(๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ที่ได้รับอนุญาตใน  ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 
(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร  
เ ว้นแต่เ ป็นการให้บริการ ท่ีไ ด้รับอนุญาตใน  ๙  (๑ )  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมทีจ่ัดไว้
เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  
     ก.  มีห้องพักไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
     ข.  มีห้องพักต้ังแต่ ๒๑ ห้องถึง ๕๐ หอ้ง 
     ค.  มีห้องพักต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป 
(๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า   
ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     ก.  มีห้องพักไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
     ข.  มีห้องพักต้ังแต่ ๑๑ ห้องถึง ๓๐ หอ้ง 
     ค.  มีห้องพักต้ังแต่ ๓๑ ห้องถึง ๕๐ หอ้ง   
     ง.  มีห้องพักต้ังแต่ ๕๑ ห้องขึ้นไป 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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๑๐ 

(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
(๙)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกันเว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  ๙ (๑)  
(๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  
(๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
(๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ร่างกาย 
(๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 
(๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูสู้งอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 
(๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว    
กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ 
(๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้า
ด้วยก่ีกระตุก   
(๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
(๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสือ่  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
(๗)  การซัก  อบรีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสผี้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

๕๐๐ 
   ๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

 

 



-๘- 

ลําดบั
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑๒ 

  กิจการที่เกี่ยวกบัหนิ ดิน ทราย ซีเมนต์  หรือวัตถุทีค่ลา้ยคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตสิง่ของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
(๔)  การสะสม ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑ (๒) 
(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน หรือกระจก  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
(๖)  การเลื่อย  ตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผา
หินปูน   
(๘)  การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 
(๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

(๑๐)  การผลติกระดาษทรายหรือผ้าทราย 
(๑๑)  การผลติใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว 
หิน หรือวัตถุอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖ (๕) 
 
  กิจการที่เกี่ยวกบัปิโตรเลี่ยมปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโคก้และ
สารเคมีตา่ง ๆ 
(๑)  การผลิต  สะสม  การบรรจุ   หรือขนส่งกรด ด่าง   
สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย   
(๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
 
   

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

 

 

 



-๙- 

ลําดบั
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑๓ 

(๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
      ก.  ต้ังแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ ลิตร 
      ข.  ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ลิตร  ขึ้นไป 
(๔)  การผลิต  การสะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโคก้ 
(๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
(๘)  การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี
(๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

(๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑๑)  การผลติพลาสติก   เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่
คล้ายคลึง 

(๑๒)  การผลติ  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลตินํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคม ี
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

(๑๕)  การผลติเชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลติ  สะสม  หรอืบรรจุกาว 
 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มลีักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจกัร 
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
     ก.  การผลิต 
     ข.  การซ่อม 
(๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง 
(๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

 

 
 
 
 



-๑๐- 

ลําดบั
ที ่

รายการ 
ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบบัละ หมายเหต ุ
บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
(๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

(๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสตัว์พาหะ
นําโรค 

(๑๒)  การผลติสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลติภัณฑ์จากยาง 
(๑๓)  การผลติ  สะสม  หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



แบบ   กอ.  ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่รับ......../........... 
 
        เขียนที่……………….…………………………….    
       วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................   
 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ............................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.........................................  จังหวัด.................................................  
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท.................................... 
........................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ  
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............หมู่ที่..........ตําบล............................. อําเภอ........................ จังหวัด................................ 
โทรศัพท์.....................................โทรสาร ............................................. 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถา้มี) 
 ๔.  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 ๕.  ........................................................................................................................................ 
  
 
 
 
 
     ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ)......................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (.........................................) 
 
 
 
 
 
 



(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 
 (   )  ครบ 
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (๑)................................................................................................. 
  (๒).................................................................................................. 
  (๓)................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)............................................... 
        (..............................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................... 
 
 
 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เมื่อวันที่………………………………………… 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (............................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 

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

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
                 (............................................) 
       ตําแหน่ง........................................................... 

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

  

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………………… 

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

                                                                    ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 

                                                                  เจา้พนักงานท้องถิ่น 

วันที่……………………..………….. 



 
 
 

 
แบบ  กอ.  ๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่..........เลขที่......../............ 
 อนุญาตให้......................................................อายุ.........ปี สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่.................  
หมู่ที่........ถนน..............................ตําบล................................อําเภอ............................จังหวัด..............................
โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................
โดยใช้  ช่ือสถานประกอบกิจการว่า
.................................................................................................................................................................. ต้ังอยู่ 
ณ บ้านเลขที่....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................  
ตําบล.............................................อําเภอ................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร..................................................................................................... 
 เสียค่าธรรมเนียม  ปีละ......................................บาท (.........................................................................) ตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ  ว่าด้วยกิจการที่ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ๒.๒  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพกิถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  ๒.๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

  ๒.๓.๑............................................................................................................................ 
  ๒.๓.๒............................................................................................................................. 

 ออกให้  ณ วันที่           เดือน                          พ.ศ.                          
 
   ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุ วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 

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

(..........................................) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



(ด้านหลังใบอนุญาต) 
 

คําเตือน  ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
  ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  

 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

 
 

 
วัน / เดือน  /ปี 

 
ท่ีออกใบอนุญาต 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ิน 
เล่มท่ี เลขท่ี วัน / /เดือน / ปี 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



แบบ  กอ.  ๓ 
แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

 
เลขที่รับ........./..............     เขียนที่...................................................   

       วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................ 
 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ..............................  
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................................  จังหวัด......................................  
โทรศัพท์.................................................. โทรสาร............................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท......................................................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ  
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................................................ต้ัง ณ เลขที่.........หมู่ที่......
ตําบล............................ อําเภอ.......................................จังหวัด...................... โทรศัพท์.....................................
โทรสาร............................................................................ 
 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
  ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  สําเนาใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม 
  ๓).....................................................................................................................................................   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)....................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
            (.......................................) 
 

 
  



(ด้านหลังคาํขอต่อใบอนุญาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ 
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (๑)......................................................................................................... 
  (๒)......................................................................................................... 
  (๓)........................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)................................................... 
                 (..............................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................... 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เมื่อวันที่………………………………………… 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (............................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 

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



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
                 (............................................) 
               ตําแหน่ง....ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ.... 

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

 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
(ลงช่ือ)……………….……………………… 

           (………….…………………………..) 
ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ 
                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

วันที่……………………..………….. 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



แบบ  กอ.  ๔ 
แบบคําขออนุญาตต่าง ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 
 
เลขที่รับ......../.................     เขียนที่....................................................   
      วันที่....................เดือน.............................พ.ศ................... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.....................................   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................  
ตําบล........................................./อําเภอ...........................  จังหวัด......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................ 
ได้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท .......................................................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................................................. 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตําบล.............................อําเภอ.........................จังหวัด........................ 
โทรศัพท์...............................โทรสาร................................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอดําเนินการ
เก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปน้ี 
  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทและช่ือดังกล่าวข้างต้น 

๒)...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

     
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                 (..............................................) 
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