
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  วาดวยการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับ  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับและนายอําเภอหัวหิน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  นับแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับแลวสิบหาวันเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “การประกอบกจิการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

 “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

  (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

  (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

 (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

  (๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

  (๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ   ของสัตวดวยการ  ตม  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  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

  (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา   

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

  (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

  (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

  (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเสนหมี่  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  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

  (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 

  (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

  (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

  (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

  (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

  (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

  (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

  (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

  (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

  (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

  (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 (๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา  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  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  (๕) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร 

  (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

  (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

  (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือ  แบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

  (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

  (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะ  หรือแร 

  (๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

 (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

  (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ดังกลาวดวย 

  (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรือ  อัดฉีดยานยนต 

  (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

  (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

  (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

 (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

  (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  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  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ 

อนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวน

แตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๙.๑) 

  (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

  (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

  (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  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
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 (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

  (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

  (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

  (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

  (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  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

  (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

  (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

  (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

  (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

  (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

  (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
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 (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

  (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

  (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

  (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

  (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

  (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

  (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

  (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (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 
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  (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

  (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

  (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

  (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

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 

ขอ  ๕ ผูประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ  ๖ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๗ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน 

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   
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มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน   

เมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

 (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถกูสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๘ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

 (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากที่นั้น 

โดยสะดวก 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร 

ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง 

  (๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย   

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง   

ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๕) ตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 

 (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ   โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับการผลิตอาหาร 

  (๗) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๘) ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  ตามกฎกระทรวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๖   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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และหรือกฎกระทรวง  (ฉบับที่  ๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานท่ีนั้น 

 (๙) สถานท่ีเล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตาก  หรือผ่ึงสินคา 

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และถูกตองสุขลักษณะปลอดภัยตอสุขภาพ   

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๙ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรค 

ที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาที่อยูสถานประกอบกิจการปจจุบัน 

 (๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ขนาด  ๑  x  ๑  นิ้ว  ๒  รูป 

 (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๕) แผนผังหรือแบบแปลนตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการ  (ถามี) 

 (๖) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลนี้ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไป 

ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย 

ใกลเคียง 
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 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเหน็วา  สถานที่ใดสมควรจะตองทาํพ้ืนดวยวตัถถุาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง   

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค 

 (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

 (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวธิีทีถู่กตองตามหลักสุขาภิบาลตามคาํแนะนาํ 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 ขอ  ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๑๗   และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ. ๒ 

ขอ  ๑๙ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณในคราวเดียวกัน   
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และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิน่จะดาํเนนิการออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจงคาํส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต 

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๔  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ   ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต  วัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๒) ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ 

ที่สะอาดและปลอดภัย  พรอมใชงานอยูเสมอ 

 (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานท่ีประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย 

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลง 

และสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 

 (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

 (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

 (๖) ตองจัดใหมีระบบปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปนอาหาร 

 (๗) กรณีที่ผูประกอบการกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไข   

หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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 (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

มอบหมายเขาตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล   

หนองพลับ 

ขอ  ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรอืกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ   

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจาก 

ที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับ 

ขอ  ๒๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลม  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๒๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 
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 (๓) คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

 (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔  เปนใบแทนในอนุญาต 

ขอ  ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ   

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  การไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ  ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 

หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ขอ  ๓๕ ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ดํารง  ลิมปพัฒนานนท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองพลับ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 

กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  แมลง  การเลี้ยงมา 
 โค  กระบือ 
 ก. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๑๐ - ๒๐  ตัว 
 ข. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  ตัว 
 ค. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
 ก. การเลี้ยงสุกร  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ข. การเลี้ยงสุกร  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
 ค. การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
 ง. การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 
 จ. การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  ๒,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
 ก. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
 ข. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
 ค. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ง. การเลี้ยงแพะ  แกะ  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
 ก. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ข. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
 ค. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๕  การเลี้ยงนกกระทา 
 ก. เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
 ข. เกินกวา  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
 ค. เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

 1.6   การเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
 ก. เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ข. เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
 ค. เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

  



-  ๒  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๑.๗  การเลี้ยงตะพาบน้ํา  เตา 

 ก. เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
 ข. เกินกวา  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ค. เกินกวา  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
 ง. เกินกวา  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๘  การเลี้ยงจระเข  ตัวเหี้ย  สัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
 ก. จํานวน  ๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
 ข. เกินกวา  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
 ค. เกินกวา  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๑.๙ การประกอบกิจการสัตวเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
 ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   
 จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
๒.๑  การฆาสุกร  โค  กระบือ  หาน  เปด  ไก 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว 
 ก. การฟอกหนังสัตว 
 ข. การสะสมหนังสัตว 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 ๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังไมไดแปรรูป ๓๐๐ 
 ๒.๔  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง   

 ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
๓๐๐ 

 ๒.๕  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   
 หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว  พืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช   
 เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๓๐๐ 

๓ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
๓.๑  การผลิตน้ํากะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   
 เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

 
๒๐๐ 

 ๓.๒  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. ปลารา 
 ข. ปลาเจา  กุงเจา 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๓  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการบริโภค 
 ในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

   



-  ๓  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๓.๔  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

 ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
 การผลิต  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๑๐๐  เขง  หรือ  ๕๐๐  ตัว 
 ข. วันหนึ่งเกินกวา  ๑๐๐  เขง  หรือ  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๕  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี 
 จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

 ๓.๖  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก๋ียมอ๋ี 
 ก. เสนหม่ี 
  (๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (๒) โดยใชเครื่องจักร 
 ข. เสนกวยเตี๋ยว 
  (๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (๒) โดยใชเครื่องจักร 
 ค. วุนเสน 
 ง. ขนมจีน 
  (๑) โดยไมใชเครื่องจักร 
  (๒) โดยใชเครื่องจักร   

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๘  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๙ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   
 ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 ๓.๑๐  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  
   บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
   ครัวเรือน 
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๑  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๒  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 



-  ๔  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๓.๑๓  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 
   ข.  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๒  แรงมาข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๔  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๕๐๐ 
 ๓.๑๕  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต 

   เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ 

 
 ๓.๑๖  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 ๓.๑๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
   ข.  โดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 ๓.๑๘  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๕๐๐ 
 ๓.๑๙  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

   และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
   ก.  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกินกวา  ๒  เครื่อง 
   ข.  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๒  เครื่อง  แตไมถึง  ๕  เครื่อง 
   ค.  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๕  เครื่องข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๐  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๓.๒๑  รถเรขายของ  อาหารสด  อาหารแหง  ขายอาหารเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  

   อาทิเชน  รถขายกับขาว  รถขายหมู  ฯลฯ 
๓๐๐ 

๔ 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   
ผลิตภัณฑชําระลาง 
๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 
 

๑,๐๐๐ 
 ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ ๑,๕๐๐ 
 ๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ 
 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ 
 ๔.๕  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ยกเวนการผลิต 

 เพ่ือใชในครัวเรือน 
 

๑,๐๐๐ 
๕ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืชโดยใชเครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 ๕.๒  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 ดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

 
 

  



-  ๕  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๕.๓  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา 
 ข. ใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐  แรงมา 
 ค. ใชเครื่องจักรเกินกวา  ๔๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๕.๔  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การบดขาว  ดวยเครื่องจักร 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 ๕.๕  การผลิต  การสะสมปุย 
 ก. การทําปุย 
 ข. การสะสมปุย 

 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 ๕.๖  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  ไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  ตั้งแต  ๓  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน  ตั้งแต  ๖  แรงมาข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๕.๗  รถเก่ียวขาวพรอมนวดตอป ๕๐๐ 
 ๕.๘  รถนวดตอป ๓๐๐ 
 ๕.๙  การบรรทุกดินขายในตําบลพรอมเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๕.๑๐  รถขุดดิน  (หรือท่ีเรียกวารถแบคโฮ)ปรับเกรดพ้ืนในเขตตําบล ๕๐๐ 
 ๕.๑๑  รถไถนา 

   ก.  รถไถนาขนาดไมเกิน  ๕๐  แรงมา 
   ข.  รถไถนาขนาดเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๖ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
๖.๑ ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๒  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การดัด  การประสาน  การรีด   

 การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 
 ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๖.๓  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

 หรือโลหะ  อ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

  



-  ๖  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๖.๔  การขัด  การลาง  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 

 ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑ 
 ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมาแตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 
 ยานยนต 

 
๕๐๐ 

 ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 
 เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ 
 หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต 
 เครื่องกลหรือเครื่องกลดังกลาวมาดวย 

๑,๐๐๐ 

 ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๓๐๐ 
 ๗.๕  การปะ  การเชื่อมยาง 

 ก. การปะเชื่อมยางโดยใชเครื่องมือกล 
 ข. รถยนต  หรือเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ  ท่ีใชลอยาง 
 ค. รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  ๒  ลอ  และ  ๓  ลอ 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

๘ 
 

กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
๘.๑  การเลื่อย  การซอย  การขัด 
 ก. ดวยแรงคน 
 ข. ดวยเครื่องยนต  หรือเครื่องจักรไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค. ดวยเครื่องยนต  หรือเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมา 
 ง. ดวยเครื่องยนต  หรือเครื่องจักรเกินกวา  ๒๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๘.๒  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

 ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๘.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   

 การทําสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
๓๐๐ 

 ๘.๔  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
 ก.  ไมเกิน  ๒๐  กระสอบ 
 ข.  เกินกวา  ๒๐  กระสอบ  ถึง  ๔๐  กระสอบ 
 ค.  เกินกวา  ๔๐  กระสอบข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

   



-  ๗  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๙ 
 

กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
๙.๑  การประกอบกิจการเก่ียวกับหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา 
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 
๓๐๐ 

 ๙.๒  ประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
 ๙.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๕๐๐ 
 ๙.๔  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

 หรือการแสดงกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๕  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
 ตามกฎหมายวาดวยประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

 ๙.๖  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  เกมคอมพิวเตอร ๓๐๐ 
 ๙.๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

 วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๓๐๐ 

 ๙.๘  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ 
๑๐ 

 
กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๑๐.๑  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๓๐๐ 
 ๑๐.๓  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๑๐.๔  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ ๓๐๐ 
 ๑๐.๕  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา ๓๐๐ 
 ๑๐.๖  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 

๑๑ 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๒  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
 ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
 ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๓  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  (๕  ตัน) 
ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๔  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐ 
 ๑๑.๕  การเจียระไน  เพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
 ๑๑.๖  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม   

  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
 

๕๐๐ 
 ๑๑.๗  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว ๓๐๐ 



-  ๘  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๑๑.๘  การผลิตแกว  หรือผลติภัณฑจากใยแกว ๓๐๐ 
 ๑๑.๙  การผลิตกระดาษทราย ๓๐๐ 

๑๒ 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานโคก  และสารเคมีตางๆ   
๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
 ก. การสะสมกาซไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
 ข. การสะสมกาซเกินกวา  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
 ค. ปมกาซ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๒  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม   
 หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
 ก. จํานวนสะสมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 ข. จํานวนท่ีสะสมตั้งแต  ๑,๐๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลติร 
 ค. จํานวนท่ีสะสมเกินกวา  ๕,๐๐๐  ลิตร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๓  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ 

 ก. การพนสีรถยนตโดยเฉพาะ 
 ข. การพนสีดวยกิจการตาง ๆ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๒.๔  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   
 เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ก. ใชเครื่องจักรเกิน  ๒  แรงมาข้ึนไป 
 ข. ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ 
 ๑๒.๖  การบรรจุ  การผลิตสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
 ๑๒.๗  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน 

  สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๕๐๐ 

 ๑๒.๘  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค ๕๐๐ 
 ๑๒.๙  การผลิต  ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 

 ก. ขนาดของถังน้ํามันไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร   
 ข. ขนาดของถังน้ํามันเกิน  ๒๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๑๓ 
 

กิจการอ่ืน 
๑๓.๑  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 ก. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา 
 ข. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน  ๒  แรงมา  แตไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ค. สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๒  การผลติ  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 และอุปกรณไฟฟา 
๓๐๐ 

 ๑๓.๓  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๓๐๐ 



-  ๙  - 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๑๓.๔  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๓๐๐ 
 ๑๓.๕  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 ก. โกดังขนาดเล็ก  (ขนาดไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร) 
 ข. โกดังขนาดกลาง  (ขนาดเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร)   
 ค. โกดังขนาดใหญ  (ขนาดเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป) 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 ๑๓.๖  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๗  การกอสราง ๕๐๐ 
 ๑๓.๘  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
 ๑๓.๙  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑท่ีใชแลว ๓๐๐ 

 
 
 



 

แบบ  กอ. ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลขท่ีรับ................/.............. 
 

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

 
 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวดั......................................................
หมายเลขโทรศัพท.................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................ 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................. 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................................หมูท่ี........................  ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
โทรศัพท...........................................โทรสาร............................................. 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี) 
  สําเนาใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี) 
 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
      (...................................................) 
 



 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 
สวนของเจาหนาท่ี 

 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน 
  (  )  ครบ 
  (  )  ไมครบ  คือ 
   (๑)  ................................................................ 
   (๒)  ................................................................ 
   (๓)  ................................................................ 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
     (..............................................) 
    ตําแหนง................................................ 
 



 

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

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
        (ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (.................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
          วันท่ี.............../................./............... 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
     (..............................................) 
           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
       วันท่ี............/............../........... 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
              (ลงชื่อ)....................................................... 
             (.......................................................) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
                 วันท่ี............../................/.............. 



 

แบบ  กอ. ๒ 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี..................../...................... 
 อนุญาตให................................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี...................ถนน................................................ตําบล................................................ 
อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................................โทรศัพท................................................... 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................................................................................................................... 
ตั้งอยู  ณ  บานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................... 
ตําบล..................................................อําเภอ.......................................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท..........................................โทรสาร............................................... 
 เสียคาธรรมเนียม  ปละ...................................บาท  (...................................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ. ................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  (๒) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้  เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ  โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
  (๓.๑)  .......................................................................... 
  (๓.๒)  .......................................................................... 

 ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน...............................................พ.ศ. ....................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ  วันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
     (..............................................) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต  หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
  ไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 ๒. ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



 

(ตอดานหลัง) 
รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      

      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 

แบบ  กอ. ๓ 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลขท่ีรับ............../.................      เขียนท่ี................................................... 
         วันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา......................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ................................
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ.......................................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท...........................................................โทรสาร.................................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท......................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ   
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................................ตั้ง  ณ  เลขท่ี..........................หมูท่ี.................   
ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โทรศัพท......................................โทรสาร................................ 
 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว  คือ 
 (๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
 (๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม 
 (๓)  ..................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (..........................................................) 
 
 
 
 
 



 

(ดานหลังคําขอตออายุใบอนุญาต) 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน 
  (  ) ครบ 
  (  ) ไมครบ  คือ 
   (๑)  ......................................................... 
   (๒)  ......................................................... 
   (๓)  ......................................................... 
 
         (ลงชื่อ)............................................... 
       (..............................................) 
      ตําแหนง................................................. 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
         (ลงชื่อ)............................................... 
       (..............................................) 
          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 วันท่ี........../............../........... 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                                      (ลงชื่อ)............................................. 
                                                              (............................................) 
                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
                                                               วันท่ี........./............./........... 



 

แบบ  กอ. ๔ 
แบบคําขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลขท่ีรับ......../.................      เขียนท่ี................................................... 
         วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา........................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................
ตําบล.................................................อําเภอ......................................................จังหวัด.....................................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................................โทรสาร............................................................................ 
ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท....................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................................หมูท่ี..........................  ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โทรศัพท...............................................โทรสาร................................................. 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการ 
เก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 (๒)  ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผูขออนุญาต 
      (.................................................) 
 
 
 
 
 


