
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมโดยความเห็นชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมและนายอําเภอชนบท  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัต ิ ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจ  ออกคําส่ัง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๙ 
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“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๖ กิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกุดเพียขอม   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

(๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม   

(๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเร

ขาย  การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

   (๒.๙) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 

   (๒.๑๐) การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การผลิตแบะแซ 

   (๓.๖) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๗) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๘) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๙) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๑๐)  ผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๑)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๓)  การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  (ผลิตนมขน) 

   (๓.๑๔)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๕)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๘)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๑๙)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๐)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๒)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ  

ชําระลาง 

   (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๓) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

   (๔.๔) การผลิตผาเย็นและส่ิงคลายกันที่ไมบรรจุหรือบรรจุในกลอง 

   (๔.๕) การผลิต  การบรรจุเครื่องสําอาง  ยาสีฟน  และแชมพู   
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  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ 

   (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗) การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร 

   (๕.๘) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด 

   (๖.๓) การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด   

   (๖.๔) การเชื่อม  การตี  และการประสาน  ดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา   

   (๖.๕) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด   

   (๖.๖) การตัดโลหะโดยใชไฟฟา  แกส  หรือเครื่องจักร 

   (๖.๗) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา 

   (๖.๘) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซอมเครื่องจักร  

เครื่องยนต  รถยนต  เรือยนต  เรือกล 

   (๗.๒) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๓) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๔) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๕) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๖) การพนสี 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒) การเล่ือยไม  และซอยไม 

   (๘.๓) การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๔) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตจากไมหรือหวาย   

   (๘.๕) การอบไม 

   (๘.๖) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๗) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๘) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๙) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๓) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๔) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอื่น ๆ 

   (๙.๕) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗) การประกอบกิจการแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตาซึ่งอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

   (๙.๘) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม 

   (๙.๙) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุปรุงพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๒๔ 
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   (๙.๑๐) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการรีสอรท  หอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๖) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

   (๑๐.๙) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๒๕ 
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   (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๙) การผลิตกระดาษทราย 

  (๑๑.๑๐) การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 

   (๑๒.๒) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๓) การพนสี 

   (๑๒.๔) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๕) การโม  การบดชัน   

   (๑๒.๖) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๗) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  (การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 

   (๑๒.๘) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๙) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๒.๑๐) การผลิต  การโม  บด  หลอม  หลอ  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

  (๑๒.๑๑) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
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   (๑๒.๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๓) การทํา  เก็บ  ขนสง  และคาดอกไม เพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๔) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๕) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

   (๑๒.๑๗) การผลิตน้ํากรด   

   (๑๒.๑๘) การผลิต  การซอมเครื่องอิ เล็กทรอนิกส   เครื่องใช ไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๓) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๔) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  เหลือใช 

   (๑๓.๕) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๑๓.๖) การผลิตหลอดกาแฟ 

   (๑๓.๗) การพิมพสีลวดลายผา  และส่ิงอื่น 

   (๑๓.๘) การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน 

   (๑๓.๙) การยอมที่ทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

   (๑๓.๑๐) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๑๑) การกอสราง 

   (๑๓.๑๒) การผลิตเฟอรนิเจอร 

   (๑๓.๑๓) การรับซื้อขาวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร 

   (๑๓.๑๔) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไป 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ทั้งท่ีเปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ

และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

   (๑.๑) สถานประกอบกิจการตองตั้ งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  

โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานใหเปนไปตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการซึ่ง 

อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ 

   (๑.๒) อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๓) บันไดหนีไฟเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๔) ปายบอกทางฉุกเฉินเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๕) ไฟสองฉุกเฉินเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๖) ระบบระบายอากาศเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  

๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๗) แสงสวางเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

   (๑.๘) หองน้ํา  หองสวมเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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   (๑.๙) การเก็บรวบรวมขยะเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

  (๑.๑๐) มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย 

  (๑.๑๑) มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคท่ีเปนพาหะของโรค 

  (๑.๑๒) สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับประกอบ

อาหาร  การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการเปนไปตามขอกําหนดดาน

สุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานประกอบการคาอาหารตามโครงการรณรงคปรับปรุงสถานที่ปรุง  ประกอบ

จําหนายอาหาร   

  (๑.๑๓) สถานประกอบการจัดวางส่ิงของปลอดภัย  รักษาความสะอาดเปนไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

  (๑.๑๔) สถานประกอบการจัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง 

เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

  (๑.๑๕) สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

  (๑.๑๖) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง 

  (๑.๑๗) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

  (๑.๑๘) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

  (๑.๑๙) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษส่ันสะเทือน 

  (๑.๒๐) สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย 

  (๒) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   (๒.๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําเสียไปใหพนจาก

สถานที่นั้นโดยสะดวก 

   (๒.๒) ตองทํารางระบายนําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุ

ถาวรที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๒.๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือ 

แกผูอาศัยใกลเคียง 
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   (๒.๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุ

ถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย 

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง   

ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงผู

ประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลาท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๒.๕) ตองจัดสถานที่ใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 

   (๒.๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๗) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

   (๒.๘) สถานที่ เ ล้ียงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๒.๙) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๒.๑๐) ปฏิบัติอ่ืนใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอ

สุขภาพ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

  (๓) มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

   (๓.๑) ตองรักษาสถานท่ีตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวใน  ๗.๑  ใหอยูในภาวะอันดี

เสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการใหสะอาดทุกวัน 

   (๓.๒) ตองประกอบการภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตและตามกําหนด 

วันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

   (๓.๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน

แมลงสาบ  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ 
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   (๓.๔) การจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๓.๕) ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหปองกันอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๓.๖) ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการนั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

จะตองดําเนินการรวบรวมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันบัแตวนัท่ีขอบญัญัตนิีใ้ชบังคบัหามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามท่ี

ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข  

โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว

โดยทั่วไปในขอ  ๗  ก็ได 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาตองจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการนั้น  และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๗  

และใหย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 
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เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณนั้นท้ังหมด 

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคนืคาํขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคากิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๖  ตองนําเอกสาร  

ดังตอไปนี้  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมคําขอรับใบอนุญาตอยางละ  ๑  ชุด 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจพรอมสําเนาท่ีรับรอง

สําเนาถูกตอง 

  (๒) ทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต  พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา  (กรณี

ที่กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ)   

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  (๕) หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบานของ

ผูรับรอง 

  (๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๑๓ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับคําขอตามขอ  ๑๑  และหลักฐานตามขอ  ๑๒  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีมีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิน่ไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน

แตละครั้งใหผูขออนุญาตกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคนึ่ง  หรือตามที่ไดขยายไวแลวนั้นผูไดรับอนุญาต

ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากไมมารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูประกอบกิจการตามขอ  ๖  หรือผูขอรับใบอนุญาต

ประกอบการคากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๗   

เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตท่ีออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียง

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคสาม  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิก 

การดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย   

กรณีใบอนุญาตสูญหาย   

  (๒) ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใบ

แทนใบอนุญาตใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเมือ่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเกีย่วกับการประกอบกิจการที่ไดรับอนญุาตและการไมปฏิบัติ  

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรบัการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๒ ผูใดฝาฝนขอ  ๙  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ขอ ๒๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริง  หรือไมสงเอกสารหรือ

หลักฐานหรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๑  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ขอ ๒๔ ผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ

หรือไมปฏิบัติตาม  คําส่ังพักใชใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๗  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรบัไมเกนิหนึง่พันบาท  หรือทั้งจําท้ังปรบั  และปรับอกีไมเกนิ

วันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอ  ๑๕  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบคดี  

สําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หมวด  ๕ 

บทเบด็เตล็ต 

ขอ ๒๗ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

กอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้แลว 

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  กอนการดําเนินการภายใตบทบัญญัติในขอ  ๑๐   

ผูที่ประกอบกิจการที่เขาลักษณะท่ีตองขออนุญาตกอนวันใชขอบัญญัตินี้  และยังไมไดขออนุญาต

ประกอบกิจการใหดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการภายในเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ 

มีผลใชบังคับใหนําบทบัญญัติไวในขอ  ๒๒  มาบังคับใชแกผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนตามวรรคสอง   

โดยอนุโลม   

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   
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ขอ ๒๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช สําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีเดียว   

ถาประกอบการคาซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดเต็มอัตราประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเวช  ศรีวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุเพียขอม 



เอกสารแนบทาย ๑ 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   
 ๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๓๐  ตัวข้ึนไป ตัวละ ๒  
 ๑.๒ การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๑๐  ตัวข้ึนไป ตัวละ ๕  
 ๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ ตัวละ ๒  
 ๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป รายละ ๓๐๐  
 ๑.๕ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม ตัวละ ๗  
 ๑.๖ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด 
  มีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม 
  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บ 
  คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม ตัวละ 

 
 
 

๕๐๐ 

 

๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
 ๒.๑ การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนการฆาในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
  การเรขายการขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ก. ชั้นท่ี  ๑  ฆาตั้งแต  ๒๐๐  ตัวตอวันข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้นท่ี  ๒  ฆาตั้งแต  ๕๑ - ๒๐๐  ตัวตอวัน รายละ 
  ค. ชั้นท่ี  ๓  ฆานอยกวา  ๕๐  ตัวตอวัน รายละ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว   
  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก รายละ 

 
๕๐๐ 

 

 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป รายละ ๗๐๐  
 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว รายละ ๓๐๐  
 ๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง รายละ ๓๐๐  
 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย   
  กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ   
  ของสัตว รายละ 

 
 

๕๐๐ 

 

 ๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   
  การสะสมหรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช   
  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืช  เพ่ือเปนอาหาร 
  ก. ชั้น  ๑  สะสมเกินกวา  ๑,๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  สะสมเกินกวา  ๖๐๐ - ๑,๕๐๐  กิโลกรัม รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  สะสมไมเกิน  ๖๐๐  กิโลกรัม                                  รายละ 

 
 
 

๗๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง รายละ ๒๐๐  
 ๒.๙ การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว  ยารักษาสัตว 
  ก. การผลิต รายละ 
  ข. การบรรจุ                                                                   รายละ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๒.๑๐ การสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว รายละ ๕๐๐  
๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   



๒ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

 ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม รายละ ๒๐๐  
 ๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย   
  น้ําบูด ู ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดองหรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ รายละ 

 
๓๐๐ 

 

 ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา 
  เกินกวา  ๓  ถัง  (ถังละ  ๒๐  ลิตร) รายละ 

 
๒๐๐ 

 

 ๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง   รายละ ๒๐๐  
 ๓.๕ การผลิตแบะแซ รายละ ๔๐๐  
 ๓.๖ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ รายละ ๒๐๐  
 ๓.๗ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใด 
  ในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช 
  ก. ชั้น  ๑  ตั้งแต  ๒  เตาข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  มี  ๑  เตา รายละ 

 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๓.๘ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 
  ก. ชั้น  ๑  ผลิตเกินกวา  ๒๕๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ผลิตเกินกวา  ๑๐๐ - ๒๕๐  กิโลกรัมตอวัน รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ผลิตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวัน รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๓.๙ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   
  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
  ก. การทําเสนหม่ี  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  
   ๑) ชั้น  ๑  ผลิตมากกวา  ๒๕๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  ผลิตเกินกวา  ๑๐๐ - ๒๕๐  กิโลกรัมตอวัน รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓  ผลิตไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัมตอวัน รายละ 
  ข. การทําขนมจีน รายละ 
  ค. การทําเตาหู รายละ 

 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๓.๑๐ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
  ก. ชั้น  ๑  โดยใชเครื่องจักร รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ไมไดใชเครื่องจักร รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๓.๑๑ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง   
  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด รายละ 

 
๕๐๐ 

 

 ๓.๑๒ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล รายละ ๓๐๐  
 ๓.๑๓ การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  (ผลิตนมขน) รายละ ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๔ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู รายละ ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๕ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ รายละ ๕๐๐  
 ๓.๑๗ การผลิตผงชูรส รายละ ๑,๐๐๐  
 ๓.๑๘ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค รายละ ๗๐๐  
 ๓.๑๙ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ รายละ ๗๐๐  



๓ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

 ๓.๒๐ การผลิตไอศกรีม   
  ก. โดยใชเครื่องจักร 
   ๑) ชั้น  ๑  ๑๐  แรงมาข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  ไมเกิน  ๑๐  แรงมา รายละ 
  ข. โดยไมใชเครื่องจักร รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๓.๒๑ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน รายละ ๓๐๐  
 ๓.๒๒ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง 
  ตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
  ก. ชั้น  ๑  เกินกวา  ๓๐  แรงมาข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  เกินกวา  ๑๕ - ๓๐  แรงมา รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ไมเกิน  ๑๕  แรงมา รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 

 

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   
 ๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร รายละ ๓๐๐  
 ๔.๒ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี รายละ ๘๐๐  
 ๔.๓ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   รายละ ๕๐๐  
 ๔.๔ การผลิตผาเย็น  และสิ่งท่ีคลายกันท่ีไมบรรจุหรือบรรจุในกลอง รายละ ๑,๐๐๐  
 ๔.๕ การผลิต  การบรรจุเครื่องสําอาง  และยาสีฟน  แชมพู รายละ ๑,๐๐๐  
๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   
 ๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช รายละ ๕๐๐  
 ๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ รายละ ๕๐๐  
 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ รายละ ๕๐๐  
 ๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
  ก. ชั้น  ๑  เกินกวา  ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  เกินกวา  ๒๐ - ๑๐๐  แรงมา รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ไมเกิน  ๒๐  แรงมา รายละ 

 
๗๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ รายละ ๕๐๐  
 ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๕.๗ การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๕.๘ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง รายละ ๕๐๐  
๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   
 ๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร   
  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ รายละ 

 
๓๐๐ 

 

 ๖.๒ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด รายละ ๒๐๐  
 ๖.๓ การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแร  แกว   
  หรือโลหะทุกชนิด 
  ก. การหลอม  การหลอ  การตี  การกลึง  โลหะ  และแกว 
   ๑) ชั้น  ๑  จํานวนตั้งแต  ๓  เตาข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  จํานวน  ๒  เตา รายละ 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 



๔ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

   ๓) ชั้น  ๓  จํานวน  ๑  เตา รายละ 
  ข. การหลอม  การตี  การกลึง  ทองคํา  เงินและนาค 
   ๑) ชั้น  ๑  ตั้งแต  ๓  โตะข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  ตั้งแต  ๒  โตะข้ึนไป รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓  ตั้งแต  ๑  โตะ รายละ 
  ค. การถลุงแร รายละ 

๒๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๔ การเชื่อม  การตี  และการประสานดวยเครื่องจักร   
  หรือไฟฟา  หรือแกส 
  ก. ชั้น  ๑  ดวยเครื่องจักร รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ดวยไฟฟา รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ดวยแกส รายละ 

 
 

๗๐๐ 
๔๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๖.๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม   
  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด รายละ 

 
๕๐๐ 

 

 ๖.๖ การตัดโลหะโดยใชไฟฟา  แกส  หรือเครื่องจักร 
  ก. ดวยเครื่องจักร รายละ 
  ข. ดวยไฟฟา รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๖.๗ การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะดวยเครื่องจักร   
  หรือกาซหรือไฟฟา รายละ 

 
๕๐๐ 

 

 ๖.๘ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก 
  หรือการลางแร รายละ 

 
๘๐๐ 

 

๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล   
 ๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซอมเครื่องจักร   
  เครื่องยนต  รถยนต  เรือยนต  เรือกล 
  ก. การตอ  การประกอบ การเคาะ การปะผุ เครื่องจักร   
   เครื่องยนต  รถยนต รายละ 
  ข. การซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต  รถยนต 
   ๑) ชั้น  ๑  ซอมรถยนต  เครื่องยนต  เครื่องจักร รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  ซอมรถจักรยานยนต รายละ 

 
 
 

๗๐๐ 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๗.๒ การลาง  การอัดฉีดยานยนต รายละ ๓๐๐  
 ๗.๓ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
  ก. การผลิต                                                                    รายละ 
  ข. การซอม                                                                    รายละ 
  ค. การอัด 
   ๑) ชั้น  ๑  มีเครื่องอัด  ๓  เครื่องข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  มีเครื่องอัด  ๒  เครื่อง รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓  มีเครื่องอัด  ๑  เครื่อง รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๗.๔ การอัดผาเบรก ผาคลัตช รายละ ๕๐๐  
 ๗.๕ การปะ  การเชื่อมยาง  
  ก. ชั้น  ๑  ยางรถยนต รายละ 

 
๒๐๐ 

 



๕ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

  ข. ชั้น  ๒  ยางรถจักรยานยนต รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ยางรถจักรยาน รายละ 

๑๕๐ 
๑๐๐ 

 ๗.๖ การพนสี รายละ ๕๐๐  
๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม   
 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ รายละ ๑,๐๐๐  
 ๘.๒ การเลื่อยไม  และซอยไม รายละ ๕๐๐  
 ๘.๓ การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือตัดไม 
  ดวยเครื่องจักร หรือการพน  ทาสารเคลือบเงา 
  หรือการแตงสําเร็จผลิตจากไมหรือหวาย   รายละ 

 
 

๓๐๐ 

 

 ๘.๔ การประดิษฐไม  หวาย  หรืองาเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร รายละ ๓๐๐  
 ๘.๕ การอบไม รายละ ๑,๐๐๐  
 ๘.๖ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๘.๗ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
  ก. ชั้น  ๑  ดวยเครื่องจักร รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ดวยมือ รายละ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๘.๘ การผลิตกระดาษตาง ๆ รายละ ๑,๐๐๐  
 ๘.๙ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
  ก. ขายสง รายละ 
  ข. ขายปลีกมากกวา  ๕๐  กิโลกรัม รายละ 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 

๙. การประกอบกิจการบริการ   
 ๙.๑ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด รายละ ๒,๐๐๐  
 ๙.๒ การประกอบกิจการโรงแรม 
  ก. ชั้น  ๑  คาเชาหองพักมากกวา  ๑,๐๐๐  บาท/คืนข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  คาเชาหองพักตั้งแต  ๓๐๐ - ๑,๐๐๐  บาท/คืน รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  คาเชาหองพักนอยกวา  ๓๐๐  บาท/คืน รายละ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๙.๓ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  ก. โรงภาพยนตร รายละ 
  ข. โรงมหรสพท่ีไมใชโรงภาพยนตร รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๙.๔ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   
  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๕ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   
  ในทํานองเดียวกัน รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๖ การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ 

  หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน รายละ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๗ การประกอบกิจการแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตา 
  ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รายละ 

 
๑๐๐ 

 

 ๙.๘ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม 
  ก. รานปรับอากาศ  
   ๑) ชั้น  ๑  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๑๑ ตัวข้ึนไป รายละ 

 
 

๕๐๐ 

 



๖ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

   ๒) ชั้น  ๒  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๖ - ๑๐  ตัว รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓  เกาอ้ีตัดผมไมเกิน ๕  ตัว รายละ 
  ข. รานธรรมดา 
   ๑) ชั้น  ๑  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๑๐ ตัวข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒  เกาอ้ีตัดผมตั้งแต ๖ - ๑๐  ตัว รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓  เกาอ้ีตัดผมไมเกิน ๕  ตัว รายละ 

๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

 ๙.๙ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
  ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุปรุงพิเศษ  การบริหารรางกาย   
  หรือโดยวิธีอ่ืนใด รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๑๐ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบสมุนไพร   รายละ ๑,๐๐๐  
 ๙.๑๒ การประกอบกิจการรีสอรท  หอพัก  อาคารชุดใหเชา   
  หองเชา  หองแบงเชา 
  ก. ชั้น  ๑  คาเชาหองพักมากกวา  ๑,๐๐๐  บาท/คืน รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  คาเชาหองพักตั้งแต  ๓๐๐ - ๑,๐๐๐  บาท/คืน รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  คาเชาหองพักนอยกวา  ๓๐๐  บาท/คืน รายละ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการสวนสนุก รายละ ๑,๐๐๐  

 ๙.๑๔ การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ รายละ ๑,๐๐๐  

 ๙.๑๕ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

  การสาธารณสุขวิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม รายละ 

 

๑,๐๐๐ 
 

 ๙.๑๖ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน รายละ ๕๐๐  

 ๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน รายละ ๑,๐๐๐  

๑๐. กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ   

 ๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร   
  หรือดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

  ก. ชั้น  ๑  ดวยเครื่องจักร รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป รายละ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน รายละ ๗๐๐  

 ๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๑๐.๔ การทอเสื่อ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร รายละ ๕๐๐  
 ๑๐.๕ การทอกระสอบดวยเครื่องจักร รายละ ๒,๐๐๐  
 ๑๐.๖ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
  ก. ชั้น  ๑  ตั้งแต ๑๑ เครื่อง รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  ตั้งแต  ๖ - ๑๐  เครือ่ง รายละ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๑๐.๗ การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
  ก. ชั้น  ๑  จํานวนตั้งแต  ๓  เครื่องข้ึนไป รายละ 

 
๕๐๐ 

 



๗ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

  ข. ชั้น  ๒  จํานวน  ๒  เครื่อง รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  จํานวน  ๑  เครื่อง รายละ 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๐.๘ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทอตาง ๆ รายละ ๕๐๐  
 ๑๐.๙ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ รายละ ๕๐๐  
๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหินทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
  ก. โดยไมใชเครื่องจักร รายละ 
  ข. โดยใชเครื่องจักร รายละ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร รายละ ๑,๐๐๐  
 ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ก. โดยใชเครื่องจักร รายละ 
  ข. ไมใชเครื่องจักร รายละ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ก. ชั้น  ๑  เกินกวา ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  เกินกวา ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  กิโลกรัม รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ไมเกิน   ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ก. การเจียระไนเพชร  พลอย รายละ 
  ข. การเจียระไนหิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ รายละ ๕๐๐  
 ๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว  ดินสอพอง   
  หรือการเผาหินปูน รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 ๑๑.๘ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว รายละ ๗๐๐  

 ๑๑.๙ การผลิตกระดาษทราย รายละ ๕๐๐  

 ๑๑.๑๐ การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ   
  หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา   

  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน รายละ 

 
 

๗๐๐ 

 

 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว รายละ ๕๐๐  

๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   
 ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 
  ก. การทํา  และบรรจุ รายละ 
  ข. การสะสมแกส  
   ๑) ชั้น  ๑ เกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒ เกินกวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัม รายละ 
   ๓) ชั้น  ๓ ไมเกิน    ๕๐๐  กิโลกรัม รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๑๒.๒ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก รายละ ๗๐๐  
 ๑๒.๓ การพนสี รายละ ๒๐๐  
 ๑๒.๔ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี รายละ ๓๐๐  



๘ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

 ๑๒.๕ การโม  การบด  ชัน รายละ ๓๐๐  

 ๑๒.๖ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร รายละ ๓๐๐  

 ๑๒.๗ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 
  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  (การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 
  ก. คลังน้ํามัน รายละ 
  ข. ปมน้ํามัน รายละ 
  ค. สถานท่ีสะสมน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 
   ๑)   ชั้น ๑ สะสมเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป                        รายละ 
   ๒) ชั้น  ๑  สะสมตั้งแต  ๒๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร รายละ 
   ๓) ชั้น  ๒  สะสมไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 ๑๒.๘ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก   
  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  ก. ชั้น  ๑  โดยใชเครื่องจักเกินกวา  ๒  แรงมาข้ึนไป  รายละ 
  ข. ชั้น  ๒  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา รายละ 
  ค. ชั้น  ๓  ไมใชเครื่องจักร รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 ๑๒.๙ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   
  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ 

 
๗๐๐ 

 

 ๑๒.๑๐ การผลิต  การโม  บด  หลอม  หลอ  พลาสติก   

  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท รายละ 

 

๗๐๐ 

 

 ๑๒.๑๑ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๒.๑๒ การผลิตน้ําแข็งแหง รายละ ๗๐๐  

 ๑๒.๑๓ การทํา  เก็บ  ขนสง  และคาดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 

   อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   ก. การทําดอกไมเพลิง รายละ 

   ข. การเก็บ  และคาดอกไมเพลิง 

     ๑) ชั้น  ๑  ขายสง รายละ 

     ๒) ชั้น  ๒  ขายปลีก รายละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๗๐๐ 

๓๐๐ 

 

 ๑๒.๑๔ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา รายละ ๘๐๐  
 ๑๒.๑๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง 
   สารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
   ก. การผลิต รายละ 
   ข. การสะสม รายละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

 

 ๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว รายละ ๕๐๐  
 ๑๒.๑๗ การผลิตน้ํากรด   รายละ ๗๐๐  
 ๑๒.๑๘ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา   
   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา รายละ 

 
๒๐๐ 

 



๙ 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

บาท/ป หมายเหตุ 

๑๓. กิจการอ่ืน  ๆ   

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
  ก. ชั้น  ๑ จํานวนตั้งแต  ๓  แทนข้ึนไป รายละ 

  ข. ชั้น  ๒ จํานวน  ๒  แทน รายละ 
  ค. ชั้น  ๓ จํานวน  ๑  แทน รายละ 

 
๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๑๓.๒ การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๓ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร รายละ ๑๐๐  

 ๑๓.๔ การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  เหลือใช รายละ ๓๐๐  

 ๑๓.๕ การผลิต  การสะสมปุย 
  ก. ผลิตปุย รายละ 

  ข. สะสมปุย  
   ๑) ชั้น  ๑ เกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป รายละ 
   ๒) ชั้น  ๒ เกินกวา ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัม รายละ 

   ๓) ชั้น  ๓ ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรมั รายละ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

 ๑๓.๖ การผลิตหลอดกาแฟ รายละ ๗๐๐  

 ๑๓.๗ การพิมพสี  ลวดลายผาและสิ่งอ่ืน รายละ ๗๐๐  

 ๑๓.๘ การผลิตยากันยุง  ชนิดเผามีควัน รายละ ๕๐๐  

 ๑๓.๙ การยอมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเหม็น รายละ ๕๐๐  

 ๑๓.๑๐ การประกอบกิจการโกดังสินคา รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๑ การกอสราง รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๒ การผลิตเฟอรนิเจอร รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๓ การรับซ้ือขาวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร รายละ ๑,๐๐๐  

 ๑๓.๑๔ การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว รายละ ๕๐๐  
 



(แบบ  กอ.  ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ..............................  
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................. 
ตําบล ..…………………………………………อําเภอ ……………………………………………..……. จังหวัด ………………………………………
หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................................. 
มีคนงาน........................................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด..................................................................แรงมา  
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
 ๓.๑ …………………………………………………………………………………............................................................. 
 ๓.๒ …………………………………………………………………………………............................................................. 
๔. อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 
      ๔.๑ ........................................................................................................................................................ 
      ๔.๒ ........................................................................................................................................................ 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 



(แบบ  กอ.  ๑) 
- ๒ - 

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

(   ) เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
(..............................................) 

ตําแหนง........................................................ 
วันท่ี........../................./................ 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
(..............................................) 

ตําแหนง........................................................ 
วันท่ี........../................./................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบ  กอ.  ๒) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 
 

อนุญาตให................................................................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี........................  
หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................โทรศัพท.......................................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................................ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................... ....................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................... 
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... มีพ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด......................................แรงมา  จํานวนคนงาน........................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  
ใบอนุญาต................................................บาท  (...........................................................................................................)   
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ...................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
กุดเพียขอม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ ๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ................................................................................................................................................. 
  ๓.๒ .................................................................................................................................................. 
  ๓.๓ .................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................... 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้  ใหใชไดถึงวันท่ี......................เดือน..................................พ.ศ. ........................   
 
  ออกให  ณ  วันท่ี ..................  เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 
 
 

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

ตําแหนง................................................. 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



(แบบ  กอ.  ๒) 
 

- ๒ - 
 

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
 
คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



(แบบ  กอ.  ๓) 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
ขาพเจา..........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ........................................... 

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................. 
ตําบล................................................อําเภอ...................................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท......................................................................   

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท..................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี.....................เลขท่ี................./..............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน............................พ.ศ.............. 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน..........................................................................................................................................   

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.๑) ........................................................................................................................................................... 
 ๓.๒) ........................................................................................................................................................... 
๔) อ่ืน ๆ  .....................................................................................................................................................   
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําตออายุใบอนุญาตนี้  เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 
 (   ) เห็นสมควรไมตออายุใบอนุญาต  เพราะ ........... 
........................................................................................ 
 
 
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
     (..........................................) 
ตําแหนง............................................................ 
           วันท่ี........../............/............ 
 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
 

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

ตําแหนง ................................................... 
วันท่ี ............/............/................ 



(แบบ  กอ.  ๔) 
 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 
 

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

ขาพเจา.......................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................   
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................   
ตําบล.........................................อําเภอ.........................................จังหวัด......................................................................
หมายเลขโทรศัพท.......................................................................  

๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท....................  
..................................................ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ........................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.......................  
อําเภอ........................................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๒) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้  
 ๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 ๒.๓) หลักฐานอ่ืน ๆ  ............................................................................................................................   
  ๒.๓.๑) ........................................................................................................................................ 
  ๒.๓.๒) ....................................................................................................................................... 
 ๒.๔) ....................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้  เปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)......................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ใบรับแจง 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ตําแหนง........................................................  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  โทรศัพท  ๐  ๔๓๔๙  ๖๕๔๒ 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........จาก  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหนง....................................................................   
 
 

/๒. . . . 
 



(แบบ  กอ.  ๔) 
- ๒ – 

 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบคําขอ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
        (....................................)                       (............................................) 
ตําแหนง............................................................          ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............                        วันท่ี............/............/............. 
 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


