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บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ. 2555 

***************** 
 

หลักการ 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล  พ . ศ .  2 5 3 7  แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉ บั บ ที่  6 )  พ . ศ .  2 5 5 2  ม า ต ร า  7  ม า ต ร า  2 0  
มาตรา   54  มาตรา  55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง   ฉ บั บ ที่  2  ( พ . ศ . 2 5 3 6 )  อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
แว งน้ อย  ขอ เสนอ  ( ร่ า ง )  ข้ อบัญญั ติ   เ รื่ อ ง  กิ จ กา รที่ เ ป็ น อันตรายต่ อสุ ขภ าพ   พ . ศ .  2555 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  และน าเสนอนายอ าเภอแวงน้อย เพ่ือเห็นชอบ
และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

เหตุผล 

 ตามมาตรา 67, (3), (7), แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ  และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542  ไม่ครอบคลุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้ เพ่ือบังคับใช้ต่อไป   



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2555 

---------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  ประกอบกับมาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58 มาตรา 63  
และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ.  2535   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยโดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยและนายอ าเภอแวงน้อย จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้" 

 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2555” 

 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  นับแต่วันถัดจากวันที่
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิกข้อบังคับต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 

 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 ข้อ 5  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่มีการควบคุมในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

      1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

  (1)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
  (2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
  (3)  การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ  ค่าดู หรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
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      2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตสัตว์   
  (1)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และ
การฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
  (2)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
  (3)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (4)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
  (5)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
  (6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์      เขา
สัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
  (7)  การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
  (8)  การสะสมหรือล้างครั่ง 

      3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
  (1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
  (2 )   กา รผลิ ตกะปิ   น้ า พริ กแกง  น้ าพริ ก เผ า   น้ าปลา   น้ า เคย   น้ าบู ดู  
ไตปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  การเจ่า  กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
  (4)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
  (5)  การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ( 6 )   ก า ร เ คี่ ย วน้ า มั นหมู   ก า รผลิ ต กุ น เ ชี ย ง   หมู ยอ   ไส้ ก รอก   หมู ตั้ ง   
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (7)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
  (8)  การผลิตแบะแซ 
  (9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (10)  การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
   (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (12)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (13)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
  (14)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
  (15)  การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 
  (16)  การคั่วกาแฟ 
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  (17)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
  (18)  การผลิตผงชูรส 
  (19)  การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
   (20) การตาก  การหมัก  การดองผัก ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (21)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
  (22)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (23)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  (24)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
  (25)  การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร และเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
  (26)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 

      4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  (1)  การผลิต  การโม่  การลด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
  (2)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เครื่องส าอางต่าง ๆ  
  (3)  การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (4)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
  (5)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  
      5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (1)  การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
  (2)  การล้าง  การอบ  การรม การสะสมยางดิบ 
  (3)  การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
  (4)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (5)  การผลิตยาสูบ 
  (6)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (7)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
  (8)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
  (9)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
      6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (1)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ  
  (2)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน (1)  
  (3)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี  การตัด  การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (1) 
  (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  โลหะอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน (1) 
  (5) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (1) 
  (6)  การท าเหมืองแร่ การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่  
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      7.กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  (1) การต่อ การประกอบ  การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารสนิมยานยนต์ 
  (2)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
  (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
  (4) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
  (5) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
  (6) การปะ  การเชื่อมยาง 
  (7) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
      8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
  (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (2) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือ   
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (3) การประดิษฐ์ไม้  หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น ทาสารเคลือบเงาสี  
หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
  (4) การอบไม้ 
  (5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
  (6) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
  (7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
  (8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

      9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
  (2) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 
  (3) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในท านองเดียวกัน 
  (4) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการ
อ่ืนในท านองเดียวกัน 
  (5) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (6) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (7) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (8) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
  (9) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (10) การประกอบกิจการ  ให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใดเว้นแต่การให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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  (11) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
  (12)การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 
  (13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
      10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
  (2) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
  (3) การปั่นฝ้ายหรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร 
  (4) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่องขึ้นไป 
  (6) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ 
  (7) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร 
  (8) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

      11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (1) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (2) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
  (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (4) การสะสม การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (6) การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  
  (7) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
  (8) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสมเช่น  ผ้าเบรก  
ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 
  (9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (10) การผลิตกระดาษทราย 
  (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
      12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
  (1) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด ด่าง  สารออกซิ ไดซ์  หรือ       
สารตัวท าละลาย 
  (2) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
  (3) การผลิต  การกลั่น การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์      
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
  (4) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
  (5) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  7  (1) 
  (6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (7) การโม่  การบดชัน 
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  (8) การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
  (9) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (10) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ    
ที่คล้ายคลึง 
  (11) การผลิตพลาสติก   เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (12) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
  (14) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
  (15) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
  (16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 
  (17) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

      13.กิจการอื่น ๆ 
  (1)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (2 )  กา รผลิ ต    ก า รซ่ อม เครื่ อ ง อิ เล็ กทรอนิ กส์   เ ค รื่ อ ง ไฟ ฟ้ า   อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  (3)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (4)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
  (5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
  (6)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (7)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
  (8)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
  (9)  การก่อสร้าง 
                              (10) การขน หรือเคลื่อนย้ายดิน  หิน  กรวด หรือทรายและอินทรียวัตถุต่างๆ ที ่    
เจือปนกับดิน 
 ข้อ  6  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ห้ามผู้ใดด าเนิน
กิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ 
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ กอ.1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก าหนด 

 ข้อ  8  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
          (1) สถานที่นั้นต้องอยู่ในท าเล ที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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  (2) ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึม ไม่รั่ว 
ระบายน้ าได้สะดวก 
  (3) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะ หรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง 
  (4) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (5)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพ่ือ
ป้องกันมิให้น้ าซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครกหรือท าการก าจัดน้ าโสโครก บ่อดักไขมัน  
เครื่องป้องกันกลิ่น  เสียง ความสะเทือน ฝุ่นละออง  เขม่า ควัน เถ้า หรือสิ่งใดอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ ผู้อยู่
ใกล้เคียง ข้อก าหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

  (6)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็น    
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น าโรค 
  (7 ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแกก่ิจการนั้น ๆ 

  (8) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ใน
สถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในท าเลเหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
  (11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่ งสินค้าตามที่  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (12) ปฏิบัติอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ตามค าแนะนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 ข้อ 9 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ 8 และการอนุญาตไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาต ให้
ตามแบบ กอ.2 

 ข้อ 10  ผู้ใดรับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต  พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะดังนี้ 
 (1)  ต้องรักษาเครื่องมือใช้ประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้ าวัตถุแห่งการค้านั้น  
จักใช้ในอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พันจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหะน าโรค 
 (2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นเพาะพันธุ์
แมลงและสัตว์พาหะน าโรค และต้องมีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 (3) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อน 
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 (4) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร เมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบ 

 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณะ 

 ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่ง
ก าหนดให้ควบคุม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ให้ใช้ส าหรับกิจการค้าประเภทเดียวกัน และส าหรับสถานที่แห่งเดียวกัน
ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกค่าธรรมเนียม  ใน
ประเภทที่มีอัตราแต่ประเภทเดียวกัน ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 ข้อ 14 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 ข้อ 15 การต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.3 ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปนี้ได้จนกว่า        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่สั่งต่อใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

 ข้อ 16 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการ ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.4 

 ข้อ 17 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ กอ.4 

 ข้อ 18  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.4 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง     
การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกท าลาย 
 (2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

 ข้อ 19  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข  ดังนี้ 
 (1) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบ กอ.2 โดยประทับตราสีแดง ค าว่า“ใบแทน” ก ากับไว้
ด้วย  และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลายมือชื่อพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
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 (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับวันเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 
 (3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด           
ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่ม เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 

 ข้อ 20 ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย          
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 21  “ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้” 

 (1) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.1 
  (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.2 
 (3) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.3 
 (4) ค าขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ.4 

 ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่น       
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

 กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุจะสั่งพักใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

 ข้อ 23 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 6 มีความผิด  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 24 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 8 หรือข้อ 11 มีความผิด ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 18 หรือข้อ 20 มีความผิด ตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 26  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 8 มีความผิด ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 27 ผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดด าเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 22  มีความผิด
ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  

 ข้อ 28 บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อน
วันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นใบอนุญาตนั้น  

 ข้อ 29 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยออกข้อบัญญัตินี้ เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย โดยไม่ขัดกฎหมาย หรือหน้าที่ หากบุคคลใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ มีค่าปรับ 
ไม่เกิน  1,000  บาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนเมษายน   พ.ศ. 2555 
 
 
      มงคล         พลบ ารุง 

(นายมงคล     พลบ ารุง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
   
 
 
 
 

       เห็นชอบ 
 
        กรณ์    มาตย์นอก 
      (นายกรณ์   มาตย์นอก) 
         นายอ าเภอแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 

 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
 (1) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
  ก.  การเลี้ยงตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว 
  ข.  การเลี้ยงตั้งแต่ 26 ตัว ถึง 50 ตัว 
       ค. การเลี้ยงตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป 

 
 

50 
100 
250 

 
 
- 
- 
- 

 (2) การลี้ยงสุกร   

         ก. เลี้ยงตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว 
         ข. เลี้ยงตั้งแต่ 26 ตัว ถึง 100 ตัว 
        ค. เลี้ยงตั้งแต่ 101 ตวัขึ้นไป 

100 
250 
500 

- 
- 
- 

 (3) การเลี้ยงแพะ แกะ 
       ก. การเลี้ยงตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 25 ตัว 
       ข. การเลี้ยงตั้งแต่ 26 ตัวขึ้นไป 

 
50 

200 

 
- 
- 

 (4) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่   
 ก.    ก.  เลี้ยงตั้งแต่ 100 ตัว ถึง 200 ตัว 100 - 

  ข.  เลี้ยงตั้งแต่ 201 ตัว ถึง 500 ตัว 250 - 
  ค.  เลี้ยงตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 500 - 
 (5) การเลี้ยงสัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  100 - 
 (6) การเลี้ยงเพ่ือรีดเอานม    
        ก. สัตว์แม่นมนอกจากโค 150 - 
        ข. สัตว์แม่นมโค 250 - 

2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 (1) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ เพ่ือประกอบการค้า ใน 1 วัน   
  ก.  จ านวนตั้งแต่ 20-100 ตวั 250 - 
  ข. จ านวนตั้งแต่ 101-500 ตัว 500 - 
  ค. จ านวนตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 1,000 - 
 (2)การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 500 - 
 (3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 500 - 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 500 - 
 (1) การท ากะปิ น้ าปลา น้ าเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง 500 - 
 (2 ) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า   
        ก.ปริมาณตั้งแต่ 50-100 กิโลกรัม 100 - 
        ข.ปริมาณตั้งแต่ 101-500 กิโลกรัม 500 - 
        ค.ปริมาณตั้งแต่ 500 กิโลกรัมข้ึนไป 1,000 - 
 (3) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม กุ้งแห้ง 200 - 
 (4) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต

อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขาย
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนการตากเนื้อสัตว์      
การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

200 - 

 (5) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (6) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 500 - 
 (7)การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นผลิต

บริโภคในครัวเรือน 
500 - 

 (8)การผลิตไอศกรีม ยกเว้นผลิตบริโภคในครัวเรือน 200 - 
 (9) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกีย้มอ๋ี  

เต้าฮวย 
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 300 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 150 - 
 (10) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูแผ่น 

ยกเว้นผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 

 
 

        ก.โดยใช้เครื่องจักร   200 - 
        ข.โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 50 - 
 (11) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (12) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง   ขนมเปีย๊ะ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
 (13) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
1,000 - 
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 (14) การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง   
      ก.โดยใช้เครื่องจักร 
      ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
500 
250 

 
- 
- 

 (15) การประกอบกิจการห้องเย็น ห้องแช่แข็ง 500 - 
 (16) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลัง ตั้งแต ่        

5 แรงม้าข้ึนไป 
500 - 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

  

 (1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู  เครื่องส าอางต่าง ๆ 500 - 
 (3)การผลิตสบู่ ผงซักฟอกผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 500 - 

5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร   
 (1) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 500 - 
 (2) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านอง

เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
500 - 

 (3) การสีข้าว 
          ก.โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 1-5 แรงม้า 
          ข.โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 6-25 แรงม้า 
          ค.โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 26 แรงม้าข้ึนไป 

 
100 
250 
500 

 
- 
- 
- 

 (4)การขุด การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช และการนวดข้าวโดย 
          ก.รถตีนตะขาบเหล็ก 
          ข.รถตีนตะขาบล้อยาง 
          ค.รถสีข้าวล้อยาง 
          ง.รถไถล้อยาง 

 
800 
500 
300 
500 

 
- 
- 
- 
- 

 (5) การเลื่อยและซอยไม้ 
          ก.โดยใช้เครื่องจักร 
          ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
500 
250 

 
- 
- 

 (6) การผลิตการสะสมปุ๋ย 
          ก.การผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
          ข.การสะสมเพ่ือจ าหน่าย 

 
800 
500 

 
- 
- 

 (7) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 500 - 
 (8) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 500 - 
 (9) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 500 - 
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6. กิจกรรมเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  - 
 (1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ  
500 - 

 (2)การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ
ใน (1) 

500 - 

 (3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน(1) 

500 - 

 (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน(1) 

500 
 

- 

 (5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการใน (1) 

500 - 

 (6) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  

 (1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี  การพ่น      
สารกันสนิมยานยนต์ 
        ก.รถจักรยานยนต์,สามล้อ 
        ข.รถยนต์ 
        ค.การพ่นสิ่งของอ่ืน 

 
 

200 
250 
300 

 
 

- 
- 
- 

 (2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 
500 

 
- 

 (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไว้บริการ หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 
 

500 

 
 
- 

 (4) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 250 - 
 (5) การผลิต  การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 250 - 
 (6) การปะ  การเชื่อมยาง 

        ก.รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
        ข.รถยนต์ 

 
100 
250 

 
- 
- 

 (7)การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 300 - 
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้   
 (1) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าค้ิว

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
300 - 

 
 
 

(2) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 
300 

 
- 
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 (3) การอบไม้ 250 - 
 (4) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 200 - 

 
(5) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 200 - 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
 (1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 500 - 
 (2) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 300 - 
 (3) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 500 - 
 (4) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนใดท านองเดียวกัน 
 

300 
 
- 

 (5) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 300 - 
 (6) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง  ดิสโก้เทค          

คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
 

300 
 
- 

 (7) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

 
500 

 
- 

 (8) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
50 

 
- 

 (9) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

 (10) การประกอบกิจการสวนสนุก   ตู้เกม 100 - 
 (11) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์             

การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
200 - 

 (12) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 500 - 
10. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ   

 (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 

 
200 

 
- 

 (2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 300 - 
 (3) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 300 - 
 (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
 (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 500 - 
 (6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 400 - 
 (7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
 (8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 200 - 
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11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 400 - 
 (2) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 (3) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
 (4) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000 - 
 (5) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 500 - 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
 (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ   
 (2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
          ก.สะสมต่ ากว่า 100 ลิตร 
          ข.สะสมตั้งแต่ 100-1,000 ลิตร 
          ค.สะสมตั้งแต่ 1,000 ลิตร 

 
 

100 
250 
750 

 
 
- 
- 
- 

 (3) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตัวยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 
500 

 
- 

 (4) การโม่   การบดชัน 500 - 
 (5) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 500 - 
 (6) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอย์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

500 
 
- 

 (7) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
 (8) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 - 
 (9) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือ

พาหนะน าโรค 
 

500 
 
- 
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13 กิจการอื่น ๆ   
 (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
300 - 

 (2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า           
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์ไฟฟ้า 

200 - 

 (3) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 500 - 
 (4) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 300 - 
 (5) การประกอบโกดังสินค้า 500 - 
 (6) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 300 - 
 (7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 500 - 
 (8 )การขน หรือเคลื่อนย้าย ดิน หิน กรวด หรือทรายและอินทรียวัตถุ

ต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
1,000 - 

  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 
  บาท สตางค์ 
 (9) การขน หรือเคลื่อนย้าย ดิน หิน กรวด หรือ ทราย และ

อินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
200 - 

      9.1 ที่ดินมีเนื้อที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร หรือท่ีดินมีเนื้อท่ี
จ านวน  ไม่เกิน 1 งาน 

400 - 

      9.2 ที่ดินมีเนื้อที่เกินกว่า 400 ตารางเมตร ถึง 800 ตารางเมตร 
หรือที่ดินมีเนื้อที่จ านวนเกินกว่า 1 งานถึง 2 งาน 

600 - 

      9.3 ที่ดินมีเนื้อที่เกินกว่า 800 ตารางเมตร ถึง 1,200 ตาราง
เมตรหรือที่ดินมีเนื้อที่จ านวนเกินกว่า 2 งานถึง 3 งาน 

800 - 

      9.4 ที่ดินมีเนื้อที่จ านวนเกินกว่า 1,200 ตารางเมตร ถึง 1,600 
ตารางเมตรหรือที่ดินมีเนื้อที่จ านวนเกินกว่า 3 งาน ถึง 4 งาน 

1,000 - 

      9.5 ที่ดินมีเนื้อที่เกินกว่า 1,600 ตารางเมตรถึง 2,000 ตาราง
เมตร หรือท่ีดินมีเนื้อที่ดินจ านวนเกินกว่า 4 งาน ถึง 5 งาน 

1,500 - 

      9.6 ที่ดินมีเนื้อที่เกิน 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่ดินมีเนื้อที่
จ านวนเกินกว่า 5 งานขึ้นไป 

2,000 - 

    
    

 
 
 
 



 

 

(แบบ  กอ. 1) 
แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 
                เขียนที่……………………................……………… 

     วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ……………. 

 ข้าพเจ้า……………………………………........................………………..อายุ………………ปี  สัญชาติ……………...... 

อยู่บ้านเลขท่ี………..............……หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…….............…………………………. 

แขวง/ต าบล……………..…...........….เขต/อ าเภอ……………..…………………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต……..........……….. 

จังหวัด…………….....…………….หมายเลขโทรศัพท์………………......................………………… 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท……....................………………………………… 
       โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ……………………………….ตารางเมตร 

 (  )   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท…………………………………...................…………………… 
                 มีคนงาน……………............................…….คน  ใช้เครื่องจักรขนาด…………………………………..…...แรงม้า 

 (  )   กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท……………….............………… 
                 ณ  บริเวณ…………………………........……………..โดยวิธีการ…….............................……………………………… 

 (  )   กิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ      ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจ ากัดท่ี……………………...............…………………………………. 
 เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่……………………........…………………. 
 เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่…………………………………………................…………… 
 เก็บขนและก าจัดมูลฝอย  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่………………...........……………………… 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)……………………….............………….....………………พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน และ
เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัว……………...…………………(ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

3.1………………………………………………………………………………………………….. 
3.2…………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

 

(แบบ  กอ. 1) 
 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 

 
 
 
 
 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ขอความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
      
       

(ลงชื่อ)…………………………......…..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                      (…………………………….) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (…………………………….) 

                                   ต าแหน่ง…………..........…………………… 
                                   วันที่….....…/..…......……./…….….. 

 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
    (ลงชื่อ)…...........…………………………เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (………….........…………………) 
    ต าแหน่ง……………………..…………. 
                                                          วันที…่....../........………./………. 

                       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



 

 

          
(แบบ  กอ. 2) 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่…………….เลขที…่…….…./…..........………. 

 อนุญาตให้…………………..................………………..........……สัญชาติ……………….อยู่บ้านเลขที่…….........… 
หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………..ต าบล………......................................…………. 
อ าเภอ……………………………..จังหวัด……………………………โทรศัพท์………...............………………… 

 ข้อ 1)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ประเภท………………….....................…….………
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า……………..................................................................................................……………… 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………..………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………............................…… 
ต าบล…………….........……….อ าเภอ…………………….จังหวัด……………………..โทรศัพท์………...................………………….
โทรสาร…………….............……มีพ้ืนที่ประกอบการ………......................ตารางเมตร   
ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด…......….........…...แรงม้า  จ านวนคนงาน……...........….……คน  ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต…...............…………บาท (……….......................……...................………..………….) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………..เลขที่……………ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ……………. 

 ข้อ  2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทัว่ไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น  
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติต าบล / ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  3)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.1) …………………………………………………………………………………………… 
3.2) …………………………………………………………………………………………… 
3.3) …………………………………………………………………………………………… 

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

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่…………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………….. 
             ออกให้  ณ  วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ. ………………….. 
  
     (ลงชื่อ)……………………………………….. 
               (……………………………………) 
     ต าแหน่ง…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน /เดือน /ปีท่ี
ออกใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ปี ท่ี
หมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

      
      
      

 
 

ค ำเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานทีท่ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

 

 

 

 



 

 

(แบบ กอ. 3) 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 ข้าพเจ้า………………….........………………………..อายุ……….............…...ปี  สัญชาต…ิ………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี………......……หมู่ที่…............…………ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………………..............………. 
แขวง/ต าบล…….........………………เขต/อ าเภอ…………................………..อบต. …………………..................…….. 
จังหวัด……………….................................……………หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท……………....................…………………………………… 
ตามใบอนุญาตเล่มที่………..…เลขที่….........…./..….............. ออกให้เมื่อวันที่…….......เดือน………………… พ.ศ. ………. 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)……………………………………….....................................………………………………………………… 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว……………............…………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

3.1………………………………………………………………………………………… 
3.2………………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)…………………………….…..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                               (………………….......………..……) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
    (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ…………….......... 
………………………………………………........................……….. 
(ลงชื่อ)……………….......…..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (……………………………) 
ต าแหน่ง………………………………… 
       วันที่……../…........…../………….. 

      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ   
 
 
             (ลงชื่อ)………………………………… 
                      (……………………………….) 
               ต าแหน่ง……………………………… 
                      วันที่…....…/…...……/………. 
 

           
 
 
 



 

 

(แบบ กอ.4) 

แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

    เขียนที่…….............……………………………… 

     วันที่…..........เดือน……………………..พ.ศ....……………… 

 ข้าพเจ้า…………………………………........................…………อายุ…………….ปี  สัญชาต…ิ……………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี……………...หมู่ที่……........……ตรอก/ซอย……………….....................………..ถนน……………………………. 
แขวง/ต าบล………….............………….เขต/อ าเภอ……………....................………อบต. …………......................………….. 
จังหวัด………………………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………….. 

 1)  ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท……………………........………… 
……………………………………………ชื่อสถานที่ประกอบการ……….......................................................……………………… 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่………หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………..ถนน………....................ต าบล……………...........…………. 
จังหวัด………………………………..ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)………………....................................................…………. 

2) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
พร้อมค าขอนี้  ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้  คือ 

2.1) ส าเนาบัตรประจ าตัว………………………..………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.3) หลักฐานอื่น ๆ……………………………………………………………………………………… 

2.3.1……………………………………………………………………………………………….. 
2.3.2……………………………………………………………………………………………….. 

2.4) …………………………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
       

(ลงชื่อ)…………………….………..ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
       (………………………..……) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบรับแจ้ง 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………….............…………………….ต าแหน่ง…………………….................………………. 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล…..............…………..  โทรศัพท์……………………............……………………………… 
ได้รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขที่…..........…/……......…จาก(นาย/นาง/นางสาว)……………….….......………… 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………. 
        (…………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………… 
 
 
 



 

 

(แบบ กอ.4) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 

จากการตรวจสอบค าขอ 
    (   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ 
    (   )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
            เพราะ………………………………………… 
……………………………………………………….. 
 
(ลงชื่อ)………….........…...……..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (…………………………......……) 
ต าแหน่ง………………………….....……… 
         วันที่……..../…................…../………….. 

      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ   
 
 
             (ลงชื่อ)………….........……………………… 
                    (……..........………………………….) 
             ต าแหน่ง………………....………………. 
                  วันที่….....…/…….............…/……..…. 
 

 
 

 
 


