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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕46
ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา 65  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและนายอ าเภอคลองท่อม  จึงตราข้อบัญญัติขึ้น  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561”  
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  
นับแต่วันท่ีประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาแล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 4 ในกรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ให้ถือค าวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาเป็นท่ีส้ินสุด 
    

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“การค้า”  หมายความว่า   การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  
หรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
  ข้อ 6 ให้กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุม ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารต าบลเพหลา 
 ๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 

(๑) การเพาะพันธุ์เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันเพื่อให ้

ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ 

หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุสะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น้ าจ้ิมหรือซอส 
ปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิน้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว  

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋

เนื้อสัตว์เทียมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ เนยเทียม 
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และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์สุรา เบียร์ไวน์น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก 

น้ าตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ าแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืม 

ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพูผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 
(๓) การผลิต บรรจุส าลีผลิตภัณฑ์จากส าลี 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ 

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขดั กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
(๒) การถลุงแร่การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสีดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการ 
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ท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๖) การท าเหมืองแร่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุพ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ จ าหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๕) การล้าง ขัดสีเคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ของยานยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย 

ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราวส าหรับ 

คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใน 

ท านองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



[๕] 

 

(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีเต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ 

ส่ิงแวดล้อม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 

ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 



[๖] 

 

(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้น 

กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมีถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 

(๑) การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสาร ตัวท าละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสียกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ี 

คล้ายคลึง 
(๗) การโม่สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถท่ีุคล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ์เขียน พ่นสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกฎจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

  (14) กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีผลิต  หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการท่ีก่อให้เกิด
มลพิษหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น  ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความส่ันสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น 



[๗] 

 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป 

ข้อ ๗  สถานประกอบกิจการซึ่งต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้และต้ังอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองหรือท่ีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงาน 
หรือท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ใน
กรณีท่ีสถานประกอบกิจการท่ีไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานท่ีต้ังตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่า 

ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย ทางออก
ฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

ข้อ ๑๐  สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดอัน 
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีท่ีอาบน้ าฉุกเฉิน ท่ีล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น และให้เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอยรวมท้ังมี 

การท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(2) ในกรณีท่ีมีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องด าเนินการให ้

ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ 

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ ๑๒  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให ้

ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 



[๘] 

 

ข้อ ๑๓  สถานประกอบกิจการ ต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและ 
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๔  สถานประกอบกิจการ ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน และปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานท่ีทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบ
ของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของท่ีอาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑6  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการ อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
ส่ันสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง    
ด าเนินการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

ข้อ ๑7  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการตาม 
ประเภทท่ีต้องควบคุมท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 ในลักษณะท่ีเป็นการค้าในพื้นท่ีต าบลเพหลา  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 18  ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการตามข้อ 6 ในลักษณะท่ีเป็นการค้า  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/พนักงานของรัฐ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ 

สามารถมายื่นค าขอได้ด้วยตนเอง 
(๔) ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบกิจการ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบกิจการ 
(๖) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
(๗) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ 

ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ 
(๘) หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 



[๙] 

 

ข้อ 19  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ท้ังหมด แล้วแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค า
ขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค า ส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต ทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ 
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒0  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ 19 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติม จากท่ีก าหนดไว้โดยท่ัวไปใน
ข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและสถานท่ีแห่งเดียว 
ข้อ ๒1  ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงใน

เขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑8 ด้วย 
ข้อ ๒2  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ ส าหรับกรณีท่ี
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดให้
ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 

ข้อ ๒3  บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
ข้อ ๒4  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



[๑๐] 

 

ข้อ ๒5  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้า
พนักงานต ารวจแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒6  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒7  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุด ว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้

ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ 
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒8  ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ 29  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๓0  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 



[๑๑] 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓1  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งได้ออกให้ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ใช้ได้ออกไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะส้ินสุดอายุการอนุญาต  

 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  13  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2561 

     (ลงช่ือ)............................................. 
                      (นายประยูร  แก้วรัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 
 
 
 

  เห็นชอบ 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
             (นายไพศาล  ศรีเทพ) 
             นายอ าเภอคลองท่อม    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียม 

รำยปี 
บำท สตำงค์ 

 1.  กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรสัตว์เล้ียง   
1 กำรเพำะพันธุ ์เล้ียง และกำรอนุบำลสัตว์ทุกชนิด    
 การเลี้ยงสัตว์บก   
 ก. กำรเล้ียงม้ำ โค กระบือ    
    (1) กำรเล้ียงม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 200 - 
    (2) กำรเล้ียงม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  400  - 
    (3) กำรเล้ียงม้ำ โค กระบือ เกินกว่ำ 40 ตัวขึ้นไป 600  - 
 ข.กำรเล้ียงสุกร   
 (1) กำรเล้ียงสุกร เกินกว่ำ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100  - 
 (2) กำรเล้ียงสุกร เกินกว่ำ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  300  - 
 (3) กำรเล้ียงสุกร เกินกว่ำ 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  500  - 
 (4) กำรเล้ียงสุกร เกินกว่ำ 100 ตัวขึ้นไป  1,000  - 
 ค. กำรเล้ียงแกะ, แพะ    
 (1) กำรเล้ียงแกะ, แพะ เกินกว่ำ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว  100  - 
 (2) กำรเล้ียงแกะ, แพะ เกินกว่ำ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว  300  - 
 (3) กำรเล้ียงแกะ, แพะ เกินกว่ำ 40 ตัวขึ้นไป  500  - 
 การเลี้ยงสัตว์ปีก    
 ก. กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก่หรือสัตว์ปีกอื่นๆ    
 (1) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก่ เกินกว่ำ 50 ตัว แต่ไม่เกิน  100 ตัว 100 - 
 (2) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก่ เกินกว่ำ 100 ตัว แต่ไม่เกิน  300 ตัว 300 - 

 ก.   (3) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก่ เกินกว่ำ 300 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว  400  - 
 (4) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก ่เกินกว่ำ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว  500  - 
 (5) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก ่เกินกว่ำ 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว  600  - 
 (6) กำรเล้ียงห่ำน, เป็ด, ไก ่เกินกว่ำ ตัว 5,000 ขึ้นไป  1,000  - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ าทุกประเภท    
    (1) พื้นท่ีต้ังแต่ ๑ - ๕ ไร่ 300 - 
    (2) พื้นท่ีเกินกว่ำ ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร ่ 500 - 
    (3) พื้นท่ีเกินกว่ำ ๑๐ ไร่ ข้ึนไป 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป 1,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง    
 ก. กำรเล้ียงแมลงทุกประเภท   
 (1) มีพื้นท่ีกินกว่ำ 10 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 20 ตร.ม. 100 - 
 (2) มีพื้นท่ีเกินกว่ำ 20 ตร.ม. ขึ้นไป 200 - 



ล ำดับ
ท่ี 

ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียม 

รำยปี 
บำท สตำงค์ 

 ข. กำรเล้ียงสัตว์บก สัตว์น้ ำ หรือสัตว์เล้ือยคลำนอื่นๆ นอกจำกท่ีบัญญัติไว้เบ้ืองต้น  
เพื่อกำรค้ำ 

 
1,000 

 
- 

 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม   
    (1) กำรเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว  200  - 
    (2) กำรเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  400  - 
    (3) กำรเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอำนม เกินกว่ำ 100 ตัว ขึน้ไป  600  - 
 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

1 กำรฆ่ำ หรือช ำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร เร่ขำย หรือขำยใน
ตลำด 

  

 (1) กำรฆ่ำหรือช ำแหละโค กระบือ สุกร คิดค่ำธรรมเนียมตัวละ 50 - 
2 กำรหมัก ฟอก ตำก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  200 - 
3 กำรสะสมเขำ กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  200  - 
4 กำรเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  500 - 
5 กำรผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำกเปลือก กระดอง กระดูกเขำ หนัง 

ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยกำรต้ม นึ่ง ตำก เผำหรือกรรมวิธีใดๆ  ซึ่งมิใช่
เป็นอำหำร 

 
 

100 

 
 
- 

6 กำรผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท ำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ ส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอำหำรสัตว์หรือส่วนประกอบของอำหำรสัตว์ 

 
 

500 

 
 

- 

7 กำรผลิต แปรรูป สะสม หรือล้ำงครั่ง  500  - 
 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืน น้ าด่ืม   
 กิจกำรท่ีเกี่ยวกับอำหำร เครื่องด่ืม น้ ำด่ืม ยกเว้นในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่

ขำย กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑) กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำพริกแกง น้ ำพริกปรุงส ำเร็จ  เต้ำเจ้ียว ซีอิ๊ว 
น้ ำจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่ำง ๆ 
(๒) กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอำหำรหมัก ดอง จำกสัตว์ ได้แก่ ปลำร้ำ ปลำ
เจ่ำ กุ้งเจ่ำ ปลำส้ม ปลำจ่อม แหนม หม่ ำ ไส้กรอก กะปิน้ ำปลำ หอยดอง น้ ำเคย 
น้ ำบูดู  ไตปลำ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน 

  

 ก. เกินกว่ำ 50 กก. แต่ไม่เกิน 200 กก. 50 - 
 ข. เกินกว่ำ 200 กก. แต่ไม่เกิน 500 กก. 300 - 
 ค. เกินกว่ำ 500 กก. 500 - 
 ง. ผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ในสถำนท่ีเป็นโรงงำน 1,000 - 

3 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรหมัก ดอง แช่อิ่มจำกผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่ำงอื่น 

 
 

 
 

 ก. เกินกว่ำ 50 กก. แต่ไม่เกิน 200 กก. 50 - 
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 ข. เกินกว่ำ 200 กก. แต่ไม่เกิน 500 กก. 300 - 
 ค. เกินกว่ำ 500 กก. 500 - 
 ง. ผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ในสถำนท่ีเป็นโรงงำน 1,000 - 

4 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรจำกพืชหรือสัตว์โดยกำรตำก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉำบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่ำง เผำ หรือวิธีอื่นใด 

 
 

 
 

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

5 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

6 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้ำฮวย เต้ำหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน 

  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500  - 

7 กำรผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีสปำเกตต้ี พำสตำ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000 - 

8 กำรผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่นๆ    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

9 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำนม หรือผลิตภัณฑ์จำกน้ ำนมสัตว์    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

10 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย    
 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม  1,000  - 

11 กำรผลิตไอศกรีม  1,000  - 
12 กำรค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกำแฟ    

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

13 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชำแห่ง ชำผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ  500 - 
14 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรำ เบียร์ ไวน ์น้ ำส้มสำยชู ข้ำว

หมำก น้ ำตำลเมำ  
 

500 
 
- 

15 กำรผลิตน้ ำกล่ัน น้ ำบริโภค น้ ำด่ืมจำกเครื่องจ ำหน่ำยอัตโนมัติ  1,000  - 
16 กำรผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ ำแข็ง  1,000  - 
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17 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำอัดลม น้ ำหวำน น้ ำโซดำ น้ ำจำกพืช ผลไม้ ผัก 
เครื่องด่ืมชนิดต่ำงๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภำชนะอื่นใด 

  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

18 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อำหำรบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภำชนะอื่นใด    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

19 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสำรปรุงแต่อำหำร    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

20 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ ำตำล น้ ำเช่ือม    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

21 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  500  - 
22 กำรแกะ ตัดแต่ง ล้ำงสัตว์น้ ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกำรห้องเย็น  1,000  - 
23 กำรประกอบกิจกำรห้องเย็นแช่แข็งอำหำร  1,000  - 
24 กำรเก็บ กำรถนอมอำหำรด้วยเครื่องจักร  1,000  - 

 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย ์เคร่ืองส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  

1 กำรผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยำ  1,000  - 
2 กำรผลิต บรรจุยำสีฟัน แชมพู ผ้ำเย็น กระดำษเย็น เครื่องส ำอำง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับ

ร่ำงกำย  
1,000  - 

3 กำรผลิต บรรจุส ำลี ผลิตภัณฑ์จำกส ำลี  1,000  - 
4 กำรผลิตผ้ำพันแผล ผ้ำปิดแผล ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป  1,000  - 
5 กำรผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ ำยำท ำควำมสะอำด หรือผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดต่ำงๆ  1,000  - 
 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

1 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ำมันจำกพืช  500  - 
2 กำรล้ำง อบ รม หรือสะสมยำงดิบ      
 (1) สะสมยำงดิบ ต้ังแต่ 1,000 – 2,000 กิโลกรัมต่อวัน 300 - 
 (1) สะสมยำงดิบ ต้ังแต่ 2,001 – 3,000 กิโลกรัมต่อวัน 500 - 
 (1) สะสมยำงดิบ ต้ังแต่ 3,001 – 4,000 กิโลกรัมต่อวัน 800 - 
 (1) สะสมยำงดิบ มำกกว่ำ 4,000 –  กิโลกรัมต่อวัน 1,000 - 

3 กำรผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส ำปะหลัง แป้งสำคู แป้งจำกพืช หรือแป้งอื่นๆ     
ในท ำนองเดียวกัน 
 

 
700 

 
- 
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4 กำรสีข้ำว นวดข้ำวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้ำวด้วยวิธีใดๆ ก็ตำม    
 (1) ใช้เครื่องจักรกิจกำรไม่เกิน 15 แรงม้ำ  500  - 
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่ำ 15 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 40 แรงม้ำ  1,000  - 
 (3) ใช้เครื่องจักรเกิน 40 แรงม้ำ ขึ้นไป  2,000  - 

5 กำรผลิตยำสูบ  1,000  - 
6 กำรขดั กะเทำะ หรือบดเมล็ดพืช  1,000  - 
7 กำรผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน ำไปผลิตปุ๋ย  ยกเว้นกำรผลิตเพื่อ

ครัวเรือนและกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
500 - 

8 กำรผลิตเส้นใยจำกพืช  500  - 
9 กำรตำก สะสม ขนถ่ำยผลิตผลของมันส ำปะหลัง ข้ำวเปลือก อ้อย  

ข้ำวโพดหรือไฟฟ้ำ ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 6 (1)  
500 - 

 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
1 กำรผลิตโลหะเป็นภำชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่ำงๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  200  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้ำ  300  - 
 (3) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกินกว่ำ 2 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ำ  500  - 
 (4) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกินกว่ำ 5 แรงม้ำ ขึ้นไป  1,000  - 

2 กำรถลุงแร่ กำรหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน     
6 (1)  

 
1,000  

 
- 

3 กำรกลึง เจำะ เช่ือม ตี ตัด ประสำน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร    
 หรือก๊ำซหรือไฟฟ้ำ ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 6 (1)    
 (1) กำรต ีโดยใช้แรงคน  300 - 
 (2) กำรกลึง เจำะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้ำ 500 - 
 (3) กำรกลึง เจำะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่ำ 5 แรงม้ำ 1,000  - 
 (4) กำรเช่ือม กำรประสำน กำรอำบโลหะ ด้วยก๊ำซหรือไฟฟ้ำ  500  - 

4 กำรเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 6 (1)  

 
1,000  

 
- 

5 กำรขัด ล้ำงโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสำรเคมี ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน   
6 (1)  

1,000 - 

6 กำรท ำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้ำงแร่  5,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   

1 กำรต่อ ประกอบ เคำะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์  700  
2 กำรผลิตยำนยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 
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3 กำรซ่อม กำรปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับ
อำกำศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยำนยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

  

 (1) กำรซ่อมรถจักรยำนยนต์  500  - 
 (2) กำรซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000  - 
 (3) กำรปรับแต่ง ระบบปรับอำกำศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยำนยนต์ 500 - 
 เครื่องจักร หรือเครื่องกล  2,000  - 

4 กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมไีว้บริกำรหรือ
จ ำหน่ำยและในกำรประกอบธุรกิจนั้นมีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่ำวด้วย 

1,000  - 

5 กำรล้ำง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยำนยนต์  500  - 
6 กำรผลิต สะสม จ ำหน่ำย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  1,000  - 
7 กำรจ ำหน่ำย ซ่อม ปะ เช่ือมยำงยำนยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  500  - 
8 กำรผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้ำเบรก ผ้ำคลัตซ์  1,000  - 
9 กำรสะสม กำรซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่ำหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ 

ยำนยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่ำ  
 

1,000  
 
- 

 8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
1 กำรผลิตไม้ขีดไฟ  1,000  - 
2 กำรเล่ือย ซอย ขัด ใส เจำะ ขุดร่อง ท ำค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร    
 (1) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้ำ  300  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกินกว่ำ 2 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ำ 500  - 
 (3) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้ำ ขึ้นไป  1,000  - 

3 กำรผลิต พ่น ทำสำรเคลือบเงำ หรือสี แต่งส ำเร็จส่ิงของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จำก
ไม้ หวำย ชำนอ้อย 

  

 (1) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้ำ  500  - 
 (2)  โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกินกว่ำ 2 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ำ แต่ไม่

เกิน 5 แรงม้ำ  
1,000  - 

 (3) โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังรวมกันเกิน 5 แรงม้ำ ขึ้นไป  2,000  - 
4 กำรอบไม้  500  - 
5 กำรผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  1,000  - 
6 กำรผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดำษ    
 (1) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้ำ  300  - 
 (2) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ 2 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ำ  500  - 
 (3) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ 5 แรงม้ำ ขึ้นไป  1,000  - 

7 กำรผลิตกระดำษชนิดต่ำงๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
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 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
8 กำรเผำถ่ำน หรือสะสมถ่ำน    
 (1) กำรเผำถ่ำน เกินกว่ำ 10 กระสอบ ไม่เกิน 20 กระสอบ 200  - 
 (2) กำรสะสมถ่ำน เกินกว่ำ 20 กระสอบ ไม่เกิน 50 กระสอบ  400  - 
 (3) กำรสะสมถ่ำน เกินกว่ำ 50 กระสอบ ขึ้นไป 800  - 
 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

1 กำรประกอบกิจกำรสปำเพื่อสุขภำพ เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำลตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล  

 
1,000  

 
- 

2 กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด  1,000  - 
3 กำรประกอบกิจกำรนวดเพื่อสุขภำพ เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรที่ ได้รับอนุญำต 9 (1) 

หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล  
 

1,000 
 
- 

4 กำรประกอบกิจกำรสถำนท่ีอำบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุนไพร เว้นแต่ว่ำเป็นกำร
ให้บริกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 9 (1) หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล 

 
1,000  

 
- 

5 กำรประกอบกิจกำรโรงแรม สถำนท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริกำรพกั
ช่ัวครำวส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่ำตอบแทนหรือกิจกำรอื่นใน
ท ำนองเดียวกันเกินกว่ำ 11 ห้องขึ้นไป 

 
 

1,000 

 
 
- 

6 กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ หรือห้องแบ่งเช่ำ หรือ กิจกำร 
อื่นในท ำนองเดียวกัน  

 
1,000  

 
- 

7 กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ  1,000  - 
8 กำรจัดให้มีมหรสพ กำรแสดงดนตรี เต้นร ำ ร ำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คำรำโอเกะหรือ 

กำรแสดงอื่นๆ ในท ำนองเดียวกัน  
 

1,000  
 
- 

9 กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำ หรือกิจกำรอื่นๆ ในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นกำร
ให้บริกำรที่ได้รับใบอนุญำต 9 (1)  

1,000  - 

10 กำรประกอบกิจกำรเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอื่นๆ ในท ำนอง
เดียวกัน  

2,000  - 

11 กำรประกอบกิจกำรเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจกำรท่ีอยู่ในบังคับ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

 
200  

 
- 

12 กำรประกอบกิจกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำย  500  - 
13 กำรประกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ ำหนัก  500  - 
14 กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม  1,000  - 
15 กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์  500  - 
16 กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ หรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ   5,000  - 
17 กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย ์กำรสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม  
 

1,000  
 
- 
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18 กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้ำนของผู้รับบริกำร  500  - 
19 กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีบ้ำนของผู้รับบริกำร  500  - 
20 กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำ อำบน้ ำ ตัดขน รับเล้ียงหรือ รับฝำกสัตว์ชั่วครำว  500  - 

 10. กิจการที่เกีย่วกับสิ่งทอ   
1 กำรปั่นด้ำย กรอด้ำย ทอผ้ำด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้ำด้วยกี่กระตุก    
 (1) กำรปั่นด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้ำ  1,000  - 
 (2) กำรปั่นด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครื่องจักรเกินกว่ำ 20 แรงม้ำ  2,000  - 
 (3) กำรทอผ้ำด้วยกี่กระตุก ต้ังแต่ 5 กี่ ถึง 10 กี่  200  - 
 (4) กำรทอผ้ำด้วยกี่กระตุก เกินกว่ำ 10 กี่ ขึ้นไป  300  - 

2 กำรสะสมปอ ป่ำน ฝ้ำย นุ่น หรือใยสังเครำะห์  500  - 
3 กำรปั่นฝ้ำย นุ่น ใยสังเครำะห์ด้วยเครื่องจักร  1,000  - 
4 กำรทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร  2,000  - 
5 กำรเย็บ ปักผ้ำ หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร    
 (1) ต้ังแต่ 5 เครื่อง ไม่เกิน 10 เครื่อง  300  - 
 (2) เกินกว่ำ 10 เครื่อง ขึ้นไป  500  - 

6 กำรพิมพ์ผ้ำ และส่ิงทออื่นๆ  1,000  - 
7 กำรซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้ำด้วยเครื่องจักร  1,000  - 
8 กำรย้อม ฟอก กัดสีผ้ำหรือส่ิงทออื่นๆ  1,000  - 
 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

1 กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดินเผำ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  500  - 

2 กำรระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  4,000  - 
3 กำรผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง  1,000  - 
4 กำรสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทรำย วัสดุก่อสร้ำง รวมท้ังกำรขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 11 (1) 
  

 (1) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500  - 
 (2) เกินกว่ำ 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป  1,000  - 

5 กำรเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 

6 กำรเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ  1,000  - 
7 กำรผลิตชอล์ก ปูนปลำสเตอร์ ปูนขำว ดินสอพอง หรือเผำหินปูน  1,000  - 
8 กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  2,000  - 
9 กำรผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  1,000  - 
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10 กำรผลิตกระดำษทรำย หรือผ้ำทรำย  500  - 
11 กำรผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จำกใยแก้ว  500  - 
12 กำรล้ำง กำรขัดด้วยกำรพ่นทรำยลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับอนุญำตใน 6 (5)  
 

1,000  
 
- 

 12. กิจการทีเ่กี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโคก้ และสารเคมีต่างๆ   
1 กำรผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่ำง สำรออกซิไดซ ์หรือสำรตัวท ำละลำย 3,000  - 
2 กำรผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊ำซ   - 
 (1) กำรผลิตก๊ำซ  2,000  - 
 (2) กำรบรรจุ กำรสะสมก๊ำซ พื้นท่ีไม่เกนิ 100 ตำรำงเมตร  500 - 
 (3) กำรบรรจุ กำรสะสมก๊ำซ พื้นท่ีเกินกว่ำ 100 ตำรำงเมตร ขึ้นไป  1,000  - 
 (4) ปั๊มก๊ำซ  2,000  - 
 (5) กำรขนส่งก๊ำซ  1,000  - 

3 กำรผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
 (1) กำรผลิต กล่ัน น้ ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ  10,000  - 
 (2) กำรสะสมน้ ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ   
 ก. จ ำนวนสะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร  500  - 
 ข. จ ำนวนสะสมเกินกว่ำ 1,000 ลิตร ไม่เกิน 5,000 ลิตร  1,000  - 
 ค. จ ำนวนสะสมเกินกว่ำ 5,000 ลิตร ขึ้นไป  2,000  - 
 ง. กำรขนส่งน้ ำมันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ  1,000  - 

4 กำรผลิต สะสม หรือขนส่งถ่ำนหิน หรือถ่ำนโค้ก  10,000  - 
5 กำรพ่นสี ยกเว้นกิจกำรท่ีได้รับใบอนุญำตใน 7 (1)    1,000 - 
6 กำรผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยำงเทียม พลำสติก เซลลูลอยด์       

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
1,000 - 

7 กำรโม่ สะสม หรือบดชัน    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  500  - 

8 กำรผลิตสีหรือน้ ำมันผสมสี  1,000  - 
9 กำรผลิต ล้ำงฟิล์มรูปถ่ำยหรือฟิล์มภำพยนตร์  300 - 

10 กำรเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 2,000  - 
11 กำรผลิตพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง  2,000  - 
12 กำรผลิต หรือบรรจุสำรเคมีดับเพลิง  2,000  - 
13 กำรผลิตน้ ำแข็งแห้ง    

 (1) ใช้เครื่องท ำควำมเย็นไม่เกิน 5 เครื่อง 500  - 
 (2) ใช้เครื่องท ำควำมเย็นเกินกว่ำ 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง  1,000  - 
 (3) ใช้เครื่องท ำควำมเย็นเกินกว่ำ 20 เครื่อง ขึ้นไป  2,000  - 
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14 กำรผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสำรเคมีอันเป็นส่วนประกอบในกำรผลิต
ดอกไม้เพลิง 

 
1,000  

 
- 

15 กำรผลิตเชลแล็ก หรือสำรเคลือบเงำ  1,000  - 
16 กำรผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสำรก ำจัดศัตรูพืชหรือพำหะน ำโรค    

 (1) กำรผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) กำรผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
 (3) กำรสะสม กำรบรรจุ กำรขนส่ง  1,000  - 

17 กำรผลิต สะสม หรือบรรจุกำว  1,000  - 
 13. กิจการอื่นๆ   

1 กำรพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อืน่ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร    
 (1) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้ำ  300  - 
 (2) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ 2 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 5 แรงม้ำ 500  - 
 (3) สถำนท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่ำ 5 แรงม้ำ ขึ้นไป  1,000  - 

2 กำรผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

  

 (1) กำรซ่อม  500  - 
 (2) กำรผลิต 1,000  - 

3 กำรผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง  500  - 
4 กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ำยเอกสำร  200  - 
5 กำรสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  500  - 
6 กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ  1,000  - 
7 กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน ำไปใช้ใหม่หรือ แปรสภำพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

200  
 
- 

8 กำรพิมพ ์เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ  500  - 
9 กำรประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ หรือแพปลำ  1,000  - 

10 กำรบรรจุหีบห่อสินค้ำโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
11 กำรให้บริกำรควบคุมป้องกันและก ำจัดแมลง หรือสัตว์พำหะน ำโรค  1,000  - 
12 กำรผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จำกยำง  1,000  - 
13 กำรผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทำนอล  1,000  - 
14 กิจกำรท่ีมีกระบวนกำรผลิตหรือกรรมวิธีผลิต  หรือกิจกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรท่ี

ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงท่ีท ำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนท่ีอยู่ในบริเวณข้ำงเคียงนั้น  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องมลพิษทำงอำกำศ  ทำงน้ ำ ทำง
เสียง แสง ควำมร้อน ควำมส่ันสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่ำ เถ้ำ เป็นต้น 

 
 
 

1,000 

 
 
 
- 

    
 
 



    แบบ กอ. ๑ 

ค าขอรับใบอนญุาตใหด้ าเนนิกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

วันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………………. 

ข้ำพเจ้ำ บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล ช่ือ….……………………………………….……………………………..…อำยุ…………..ปี 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำน เลขท่ี…………ถนน………………………………ต ำบล……………..…………..อ ำเภอ……………………………… 
จังหวัด…………………………โทรศัพท์………………………. 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  ) สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร  ประเภท……………............................................................................... 
โดยมีพื้นท่ีประกอบกำร.....................................................ตำรำงเมตร 
(  ) กิจกำรท่ีมีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ประเภท........................................................................................................ 
มีคนงำน........................................คน   ใช้เครื่องจักรขนำด...........................................................แรงม้ำ 
(  ) กิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ี/ทำงสำธำรณะ จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท....................................................................... 
ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธีกำร.................................................................................. 
(  ) กิจกำรอื่นๆ ระบุ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

๒.ผู้จัดกำรช่ือ……………..……………………….………………………….อำยุ………….……ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี…..………….…. 
ถนน…………………………ต ำบล…………………….อ ำเภอ……………………จังหวัด…….……..…โทรศัพท์………………...……….. 

๓. พร้อมค ำขอนี้ได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ 
๓.๑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนประกอบกำร 
๓.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร 
๓.๓ ส ำเนำหนังสือกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจของผู้รับมอบอ ำนำจกรณี 

เจ้ำของหรือผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเองได้ 
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติพร้อมตำมท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดและข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็น 

ควำมจริง และข้ำพเจ้ำพร้อมท่ีจะปฏิบัติตำมข้อบัญญัติว่ำด้วยกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ค ำแนะน ำของเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น รวมท้ังกฎระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพหลำ ทุกประกำร 

 
 
 
 



๕. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังของสถำนท่ีประกอบกำรดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตำมข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ เรื่องกำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.  2561  ค ำแนะน ำของ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเพหลำทุกประกำร 

 (ลงช่ือ)…………………….………………….ผู้ขอรับใบอนุญำต 
             (……………………………………………) 

ความเห็นของของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 (    )  เห็นสมควรอนุญำต และควรก ำหนดเงื่อนไข  ดังนี้............................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(    )  เห็นสมควรไม่อนุญำต  เพรำะ............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)…………………….………………….เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข                                             
     (………….……………………….……………) 
ต ำแหน่ง......................................................วนัท่ี...../....../....... 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (    )  อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ 

(    )  ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร   
(ลงช่ือ)…………………….………………….เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

                                           (……….……………………….……………) 
ต ำแหน่ง......................................................วนัท่ี...../....../....... 



แบบ กอ. ๒ 

ใบอนญุาตใหด้ าเนนิกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มท่ี………..เลขท่ี…………/…………         เขียนท่ี ................................................... 

อนุญำตให้บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล ช่ือ…………………………………………………..…………………… อำยุ……….….ปี
สัญชำติ…………………... อยู่บ้ำน/ส ำนักงำน เลขท่ี…………... ถนน……..………….. ต ำบล…………….อ ำเภอ………………..
จังหวัด…………………โทรศัพท์.............................. 
๑. ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประเภท ………………………………………………………………………………… 
โดยใช้ช่ือสถำนประกอบกำรว่ำ....………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้ังอยู่บ้ำนเลขท่ี…..……..…. ถนน………….…………ต ำบล……………......อ ำเภอ…………………….…จังหวัด……………..………
โทรศัพท์……….……………….ช่ือผู้จัดกำร………………………………….………….มีพื้นท่ีประกอบกำร..................ตำรำงเมตร 
ใช้เครื่องจักรท่ีมีก ำลังขนำด....................แรงม้ำ  จ ำนวนคนงำน......................คน  ท้ังนี้  ได้เสียค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต…….…………….บำท  (........................................................................................)  ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 
…………….…………เลขท่ี…………………..….ลงวันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ……………. 
2. ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ เรื่องกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ 
สุขภำพ พ.ศ. 2561 ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น รวมท้ังกฎ 
ระเบียบ ค ำส่ังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ 
3. ผู้ได้รับอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะ  ดังต่อไปนี้  

3.1.…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
3.3……………………………………..…………………….………………………………………………………………………………… 
3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันท่ี………….เดือน……………………พ.ศ……..………… 

ออกให้ ณ วันท่ี……….เดือน……….…………พ.ศ……….……. 

 (ลงช่ือ)…………..……………….…………………. 

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

 

 

 



รายการต่ออายุใบอนญุาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

ว.ด.ป. 
ท่ีออก

ใบอนุญำต 

ว.ด.ป. 
ท่ีส้ินอำยุ 

จ ำนวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ เล่มท่ี  เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        

ค าเตือน 
๑. ต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส ำนักท ำกำรของผู้ได้รับใบอนุญำต 
๒. ต้องยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมก่อนใบอนุญำตส้ินอำยุ 
๓. หำกไม่ขอต่อใบอนุญำต พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำท่ีก ำหนดตำมข้อ ๒ ต้องเสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่ำธรรมเนียม 
๔. กำรขอต่อใบอนุญำตให้น ำใบอนุญำตฉบับนี้ไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๓ 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 

เล่มท่ี……..…..เลขท่ี…..………/………….        เขียนท่ี ................................................... 

อนุญำตให้บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล ช่ือ……………………………………………..……………….…อำยุ…………….…. ปี 
สัญชำติ…………… อยู่บ้ำน/ส ำนักงำน เลขท่ี………………………..……………..…….ถนน………………...ต ำบล.........………… 
อ ำเภอ……………………..จังหวัด……………..…………โทรศัพท์…………………..…… 

ขอยื่นค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำรประเภท................................................................................. 
ตำมใบอนุญำตเล่มท่ี.................เลขท่ี............./.............ออกให้เมื่อวันท่ี…..…..เดือน………………..….……..พ.ศ……….. 
ต่อ (เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย  ดังนี้  คือ 

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร 
2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนประกอบกำร 
3.หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

3.1................................................................................................................................................. 
3.2................................................................................................................................................. 
3.3.................................................................................................................................................. 
3.4.................................................................................................................................................. 

4. อื่นๆ  ....................................................................................................................................................... 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในแบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
   (ลงช่ือ)…………………….………………….ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
      (....................……..……………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(    ) อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 
(    ) ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

 

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

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

ต ำแหน่ง....................................................... 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
(    ) เห็นสมควรต่อใบอนุญำต 
(    ) เห็นสมควรไม่อนุญำต  เพรำะ............................. 
..................................................................................... 

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

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

ต ำแหน่ง......................................................... 

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



แบบค าร้องทั่วไป 

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

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................นำมสกุล....................................อำยุ............ปี
อยู่บ้ำนเลขท่ี.............. หมู่ท่ี...............หมู่บ้ำน.................................. ต ำบล............................อ ำเภอ......................... 
จังหวัด....................................... โทรศัพท์........................................................ 

มีควำมประสงค์............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ขอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำด ำเนินกำรดังนี ้

๑. ................................................................................................................................................................. 

๒. ................................................................................................................................................................ 

๓. ................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 

 (ลงช่ือ)…………………….………………….ผู้ยื่นค ำขอ 

    (…..…….……..…..……………………………) 

 

 

ควำมเห็น       ค ำส่ัง 

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

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

.......................................................................   ……………………………………………………………. 
   (ลงช่ือ)..………………………….....................         (ลงช่ือ)…………………………..................... 
      (……..………….....……………………………)            (……..………….....……………………………) 
      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพหลำ 
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