
 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหายโศกและนายอําเภอบานผือ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศกตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ที่องคการบริหารสวนตําบลหายโศกแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกจิการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น  ซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศ  อันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้ง  อันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความสะเทือน  อันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร

หรือส่ิงอ่ืนใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  รองนายก   

ปลัด  และรองปลัด 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหายโศกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิน่ 
 

 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลหายโศก 

    (๑) กิจการที่เกี่ยวกับเล้ียงสัตว   

     (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

     (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

     (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

    (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
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     (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

     (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

     (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

     (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

     (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

     (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
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     (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

     (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

     (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

     (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

     (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํา  ยาทํา  ความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด 

ตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสํา  ปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปง

อื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

    (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

    (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

     (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

     (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

    (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม  ดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

      (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคบั 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๐๘ 
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     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

    (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

       (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

    (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 



 หนา   ๑๐๙ 
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     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก  กะลาปาลม 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   

     (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

    (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

     (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

     (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

     (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

     (๑๓.๑๔)  การประกอบกิจการกอสราง 

     (๑๓.๑๕)  การประกอบกิจการสนามแขงรถยนต  หรือยานพาหนะอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

หรือมีไวเพ่ือบริการท่ัวไปโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กาํหนดตามขอบญัญตัินี ้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศ 

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

สถานประกอบกิจการ  ที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขต  ที่กฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย 

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  สถาบันการศึกษา   

สถานเล้ียงเด็ก  โรงพยาบาล  สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีตองมี 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การคุมครองสุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง 

ลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการท้ังนี้  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกาควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวน 

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ

ของมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดมูลฝอยเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่น  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจ 

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี

การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีท่ีเหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายดังกลาวกําหนด 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน  ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

อาหารท่ีกําหนดตามขอบัญญัติทองถิ่น  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัย  เปนสัดสวน  

และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  และไมกอใหเกิด 

เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพ 

น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่ม 

ที่สะอาดและปราศจากส่ิงปนเปอน  ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะ 

การนําน้ํามาดื่มตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการประกอบ

กิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต   

หมวด  ๓ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 
 

 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๐  สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัย

สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๑  สถานประกอบกิจการท่ีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน  และที่ลางตาฉุกเฉิน 

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติชองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนด 

ไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๒  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคง  และปลอดภัย  

โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ  

เครื่องมือ  หรือ  เครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักร 

ตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และตองมีการดูแล  ตรวจสอบและบํารุงรักษา 

ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๔  สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน  ของเสียอันตราย   

หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๒๕  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทซึ่งกําหนดไวในขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

กรณีกิจการประเภทเดียวกันเปนอาคารที่แยกเลขที่กันแมจะมีเจาของเดียวกันตองขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการตามเลขที่อาคาร   

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

    (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

    (๓)  ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๔)  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    (๕)  ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

    (๖)  หลักฐานการผานการทําประชาคมหมูบาน 

    (๗)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น  ท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิม  เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นถาไมมารับตามกําหนดเวลาใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศกเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ  พรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

กรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการโอนสิทธิในใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น  ตองดําเนินการแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบเพ่ือดําเนินการโอนใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  ปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลหายโศกกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือ  ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น 

จะเห็นสมควรอนุโลมใหขอรับใบอนุญาตกอนกําหนดหนึ่งปได 

หมวด  ๕ 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

 

ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่มีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติตองระวางโทษตามที่กําหนด

ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลหายโศก   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๓ ผูไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการคา  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ที่ไดออก 

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินวันหมดอายุนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สายันต  บญุมาก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหายโศก 



บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว    

 ๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

  ๑.๑.๑  เลี้ยงสุกร                        

      (๑)  ตั้งแต  ๕๐-๑๐๐   ตัว 

    (๒)  ตั้งแต ๑๐๑ - ๓๐๐  ตัว 

    (๓)  ตั้งแต ๓๐๑ – ๖๐๐ ตัว 

    (๔)  ตั้งแต ๖๐๑ ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๒  เลี้ยง หาน เปด ไก 

    (๑) ตั้งแต  ๒๐๐-๕๐๐   ตัว 

    (๒) ตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  ตัว 

    (๓) ตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 

    (๔) ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

  ๑.๑.๓  เลี้ยง มา โค กระบือ 

    (๑)  ตั้งแต  ๕๐  - ๑๐๐ ตัว 

    (๒) ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 ๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐ -  

 ๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการ ไมวาทางตรง  

ทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ -  

๒.  กจิการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ    

 ๒.๑  การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ -  

 ๒.๒  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียัง

มิไดฟอก 

๓๐๐ -  

 ๒.๓  การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๓๐๐ -  

 ๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๓๐๐ -  

 ๒.๕  การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

๓๐๐ -  

 



-๒- 

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

          2.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ 

ของสัตว 

๓๐๐ -  

          2.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม  

การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๓๐๐ -  

          2.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๒๐๐ -  

๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม    

          3.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๔๐๐ -  

          3.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือ 

ซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          ๓.3 การผลิต การหมัก การสะสม ปลารา ปลาเจา 
กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          3.๔ การตากเนื้อสัตว ผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียว
มันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          3.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธี 
อ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตวหรือพืช ยกเวนสถานท่ี
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 
 
 

-  

          3.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ  

ไสกรอก หมูตั้ง พืช ยกเวนสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          3.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 

เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 

๓๐๐ -  

          3.๘ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ -  

          3.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 

๕๐๐ -  

          3.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปง
แหง จันอับ ขนมเปยะ 

๔๐๐ -  

          3.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่ง 

ของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ -  

 



-๓- 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 
          3.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง 
เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปองหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ -  

          3.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๑,๐๐๐ -  
          3.๑๔ การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๕๐๐ -  
          3.1๕ การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร 
น้ําสมสายชู 

๑,๐๐๐ -  

          3.๑๖ การค่ัว สะสม การแบงบรรจุกาแฟ ๕๐๐ -  
          3.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๓๐๐ -  
          3.๑๘ การผลิตผงชูรส ๓๐๐ -  
          3.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๓๐๐ -  
          3.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          3.๒๑ การผลิต การบรรจุชาตากแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืน ๆ 

๒๐๐ -  

          3.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๒๐๐ -  

          3.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 

๓๐๐ -  

          3.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๔๐๐ -  
          3.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ี
จําหนายและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ -  

          3.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๔๐๐ -  
๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 

   

          4.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยา 
ดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ -  

          4.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางตาง ๆ 

๕๐๐ -  

          4.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ -  
          ๔.4 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๕๐๐ -  
๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร    
          5.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๕๐๐ -  
          5.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕๐๐ -  

 



-๔-                                      

 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

          5.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือ 
แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ -  

          5.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
                5.๔.๑  ขนาดเล็ก ๑-๑๒ เกวียน (ตัน)  
ตอ ๒๔ ชั่วโมง 

               5.๔.๒  ขนาดกลาง ๓๐-๖๐ เกวียน (ตัน)  
ตอ ๒๔ ชั่วโมง 
               5.๔.๓  ขนาดใหญ ๑๐๐ เกวียน(ตัน)  

ตอ ๒๔ ชั่วโมง 
                      (๑ เกวียน เทากับ ๑ ตัน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) 

 
๑๐๐ 

 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 

 
- 
 

- 
 
- 

 

          5.๕ การผลิตยาสูบ ๒๐๐ -  

          5.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวด
ขาวดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ -  

          5.๗ การผลิต การสะสมปุย ๒๐๐ -  

          5.๘ การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึง 

ดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ -  

          5.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๔๐๐ -  

๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะ หรือแร    

          6.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร 

๒๐๐ 
 

- 
 

 

          6.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะ 
ทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (6.๑) 

๕๐๐ -  

          6.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด  
การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (6.1) 

๕๐๐ - * 

          6.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก 
โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (6.1) 

๕๐๐ -  

          6.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี 
หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (6.๑) 

๕๐๐ -  

          6.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก  
การคัดเลือกหรือการลางแร 

๕๐๐ -  

 



-๕- 

 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

๗.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล    

          7.๑ การตอการประกอบ การเคาะ การปะผุ การพน

สี การพนสารกันสนิมยานยนต 
                  7.๑.๑  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
                  7.๑.๒  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 

                  7.๑.๓  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑-๓๐๐ ตารางเมตร 
                  7.๑.๔  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๓๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 

๒๐๐ 
๒๕๐ 

 

 
- 
- 

- 
- 

 

          7.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบ

ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล 

๒๐๐ -  

         7.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย และในการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 

เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒๐๐ -  

          7.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต ๒๐๐ -  

          7.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ -  

          7.๖ การปะ  การเชื่อมยาง 
                 7.6.๑  ปะ การเชื่อมยาง รถจักรยาน 

รถจักรยานยนต 
                 7.6.๒  การปะ การเชื่อมยาง รถยนต 

 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
- 

- 

 

          ๗.7 การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๒๐๐ -  

๘.  กิจการท่ีเกี่ยวกับไม    

          8.1 การผลิตไมขีดไฟ ๒๐๐ -  

          8.2 การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว 
หรือการตัดไม ดวยเครื่องจักร 

                8.2.1  แรงงานคน 
                         (๑)  ตั้งแต ๑-๑๐  แรงมา 
                         (๒)  ตั้งแต ๑๑- ๓๐ แรงมา   

                         (๓)  ตั้งแต ๓๐-๕๐ แรงมา 
                         (๔)  ตั้งแต ๕๑- ๑๐๐ แรงมา   
                         (๕)  ตั้งแต ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป           

 
 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๓๕๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 



 -๖- 

 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

               8.2.๒  แรงงานเครื่องจักร 
                         (๑)  ตั้งแต ๑-๑๐  แรงมา 
                         (๒)  ตั้งแต ๑๑- ๓๐ แรงมา 

                         (๓)  ตั้งแต ๓๐-๕๐ แรงมา  
                         (๔)  ตั้งแต ๕๑ ข้ึนไป           

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

5๐๐ 
6๐๐ 

 
- 
- 

- 
- 

 

          8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวย
เครื่องจักร หรือการพน การทาสาร เคลือบเงาสี หรือการแตง
สําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๒๐๐ -  

          8.๔ การอบไม ๓๐๐ -  

          8.๕ การผลิต สะสม การแบงธูป ๒๐๐ -  

          8.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน 
ดวยกระดาษ 

๕๐๐ -  

          8.๗ การผลิตกระดาษชนิดตางๆ ๕๐๐ -  

          ๘.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๕๐๐ -  

๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ    

          9.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๕๐๐ -  

          9.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา  
อบสมุนไพร 

๕๐๐ -  

          9.๓ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
                9.3.๑  ตั้งแต ๑-๒๐ หอง 
               9.๓.๒  ตั้งแต  ๒๑-๕๐ หอง 

               9.๓.๓  ตั้งแต  ๕๑ หองข้ึนไป 

 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 
- 
- 

- 

 

          9.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา  

หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๔๐๐ -  

          9.๕ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ -  

          9.๖ การจัดใหมีการแสดง เตนรํา รําวง ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ -  

         9.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

๔๐๐ -  

         9.๘ การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงและเสียง

ประกอบหรือการเลนอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ -  



-๗- 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

          9.9 การประกิจการ เสริมสวย หรือแตงผม เวนแต
กิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

๒๐๐ -  

          9.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก

โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงค
พิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเวนแต 
การใหบริการดังกลาว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๓๐๐ -  

          9.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๒๐๐ -  

          9.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการ  
ทางการแพทย กรมสาธารณะสุขวิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๕๐๐ -  

          9.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือ 

สนามฝกซอมกอลฟ 

๕๐๐ -  

๑๐.  กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ    

         10.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวย
เครื่องจักร หรือ การทอผาดวยก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

๒๐๐ 
 

-  

         10.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๒๐๐ -  

         10.๓ การปนดายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๒๐๐ -  

         10.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
ดวยเครื่องจักร 

๓๐๐ -  

         10.5 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ -  

         10.6 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา 
ดวยเครื่องจักร 

๒๐๐ -  

         10.7 การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ -  

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

   

         ๑1.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๕๐๐ -  

         11.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๕๐๐ -  

         11.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

๓๐๐  
 - 

 

         11.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือ 
วัตถุท่ีคลายคลึงรวมท่ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย  

ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  11.๒ 

๕๐๐ -  



-๘- 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

          11.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ -  

          11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหิน 
เปนสิ่งของตาง ๆ 

๔๐๐ -  

          11.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง 
การเผาหินปูน 

๓๐๐ -  

          11.8 การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหินเปน
สวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้อง 
มุงหลังคา เปนตน 

๕๐๐ -  

         11.9 การผลิต-ตัด-บด กระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๓๐๐ -  

         11.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๓๐๐ -  

         ๑๑.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๓๐๐ -  

๑๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับ ปโตรเลียม ถานหิน สารเคมีตาง ๆ    

         12.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง 
กรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 

๕๐๐ -  

         12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ ๔๐๐ -  

         12.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การบริการ  
การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

               12.3.1 คลังน้ํามัน 
                12.3.2 สถานท่ีจําหนายน้ํามัน 
                          (๑)   หวัจายตั้งแต ๑-๒ หัวจาย  

                          (๒)   หวัจายตั้งแต ๓-๖หัวจายข้ึนไป 
                          (๓)  หัวจายตั้งแต ๗ หัวจายข้ึนไป 

 
 

๔๐๐ 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

 - 
 
- 

- 
- 

 

          12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๔๐๐ -  

          12.5 การพนสี ยกเวนกิจการใน  (7.๑) ๔๐๐ -  

          12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม 
พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๔๐๐ -  

          12.7 การโม การบดชัน ๓๐๐ -  

          12.8 การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี ๓๐๐ -  

          12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือ 

ฟลมภาพยนตร 

๒๐๐ -  

          12.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓๐๐ -  



-๙- 

ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค ตอป 

          12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓๐๐ -  

          12.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ -  

          12.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๓๐๐ -  

          12.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง 

หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๔๐๐ -  

         12.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรืออสารเคลือบเงา ๔๐๐ -  

๑๓.  กิจการอ่ืนๆ    

          13.1 การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะ

เดียวกันดวยเครื่องจักร 

๔๐๐ -  

         13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  

เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๔๐๐ -  

         13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ -  

         13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๓๐๐ -  

         13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว 

หรือเหลือใช 

๓๐๐ -  

         13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒๐๐ -  

         13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว

เพ่ือนําไปใชใหม 

๕๐๐ -  

        13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๒๐๐ -  

        13.9 การกอสราง ๕๐๐ -  

 



 
แบบ กอ. ๑ 

    
                                                          เขียนที่............................................................ 

                                                                              วันที่............เดือน...........................พ.ศ............ 
           ข้าพเจ้า................................................................................อายุ................ปี สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................... 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
                   (    ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................................ 
                          โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ......................................ตารางเมตร 
                   (    ) กิจการการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
                            .............................................มีคนงาน..............คน ใช้เครื่องจักรขนาด....................แรงม้า 
                   (    ) กิจการตลาดที่มีการจําหน่าย................................................................................................. 
                            (เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
                   (    ) กิจการจําหน่ายสินคา้ในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท....................................... 
ณ บริเวณ.................................................โดยวิธีการ................................................................................................. 
                    (    )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือจํากัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจประเภท  
                    (    )  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที.่..................................................................................... 
                    (    )   เก็บขนและจํากัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบจํากัดอยู่ที่............................................................... 
                    (    )  เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งจํากัดที.่...................................................................................... 
                    (    )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.................................................................. 
 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหายโศก   พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
                              (๑) สําเนาบัตรประจําตัว........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
                              (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
                              (๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

(๓.๑) ...................................................................................................... 
                                   (๓.๒)....................................................................................................... 

                              (๔) .............................................................................................................. 
                              (๕) .............................................................................................................. 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                     (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี..................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                    (     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                              (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                                     (..................................................) 
                                                             ตําแหน่ง............................................... 

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

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 



 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

(     ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

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

                          ตําแหน่ง.................................................................. 
 

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



                       แบบ กอ. ๒ 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่..........เลขที่............/............ 

อนุญาตให้......................................................................สัญชาติ............................................ 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...............................โทรศัพท์....................... 
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ค่าธรรมเนียม.....................บาท  (...............................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่................ 
ลงวันที่......เดือน......................พ.ศ. ..................... 
  โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร กําลังเคร่ืองจักร.................แรงม้า จํานวนคนงาน...................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................โทรศัพท์....................... 
โทรสาร................................. 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
 (๑)........................................................................................................................................................ 
 (๒)........................................................................................................................................................ 
  ใบอนุญาต ฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน............................พ.ศ. ............................ 
    ออกให้ ณ วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ............................. 
 

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



 
(ด้านหลัง) 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
     วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

     วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน            (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น      เล่มที่       เลขที่   วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
คําเตือน   ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๓ 
 
 

เขียนที่........................................................... 
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 

           ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................................... 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท ………………………………………………………………….. 
.............................................................................ตามใบอนุญาตเล่มที่................... เลขที่................./....................... 

พร้อมคําขอน้ี   ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย    ดังน้ีคอื 
     (๑) สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                        (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
                        (๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

                 (๓.๑) .......................................................................................................                                        
                 (๓.๒)........................................................................................................ 

                         (๔) ............................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)                  ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต 
              (...............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข          คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ             (    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
          (    ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต     (    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
          (    ) เห็นสมควรไม่อนุญาต   เพราะ.................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  (ลงช่ือ)................................................. 
(ลงช่ือ)..............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข         (.....................................................) 
        ( ..............................................)    ตําแหน่ง.....................................................
ตําแหน่ง....................................................................                           วันที่........../....................../................... 
 วันที่........../...................../.............. 

แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 



 
แบบ กอ. ๔ 

 
เขียนที่........................................................... 

วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
           ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ............................................... จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................... 

ขอย่ืนคําขออนุญาต   ดังน้ี 
๑. ขอบอกเลิกกิจการ ประเภท........………………………………............................................................ 

ช่ือสถานประกอบการ......................................................................ซึ่งต้ังอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................... 
ซอย..........................ถนน..................................ตําบล.......................................อําเภอ...............................................
จังหวัด...................................... 
                    ๒. ขอแก้ไขรายการกิจการ   จากประเภท...................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................ซึ่งต้ังอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................... 
ซอย..........................ถนน..................................ตําบล.......................................อําเภอ...............................................
จังหวัด......................................แก้ไขเป็น ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
                     ๓.  ขอแจ้งใบอนุญาตสูญหาย   (   )  ถกูทําลาย    หรอืชํารุด  ประเภทกิจการ............................. 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................ซึ่งต้ังอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...................
ซอย..........................ถนน...............................ตําบล....................................... อําเภอ................................................ 
จังหวัด.......................................  จึงขอรับใบแทนใบอนุญาตต้อเจ้าพนักงานท้องถิ่น    พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                     ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
                     ๓) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณสีูญหายหรือถูกทําลาย 
  ๔) ใบอนญุาตเดิม   กรณีชํารุดในสาระสําคญั 
  ๔. ขออนุญาตอ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

     (ลงช่ือ)                  ผูข้ออนุญาต 
      (……………………………………….) 

 

คาํขออนุญาตต่าง ๆ  



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                     (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
                     (     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
                                                              (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                                    (..................................................) 
                                                              ตําแหน่ง................................................. 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 
                     (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี.................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
                     (     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
                                                              (ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                     (.................................................) 
                                                            ตําแหน่ง................................................. 

วันที่......../............/........ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

