
บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 
------------------------------------       

 
หลักการ 

 
 

  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดกําหนดอํานาจแกราชการสวนทองถิ่น
ในการตราขอกําหนดของทองถิ่น  เรื่องลักษณะของการกิจการที่ตองควบคุมหรือกํากับดูแลเพ่ือใหกิจการดัง 
กลาวใหปฏิบัติหรือดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติไว้  เนื่องจาก   เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทําให้รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งกําหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขุน
ทะเล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๘ จึงต้องมีการแก้ไขเทศบัญญัติเพ่ือให้รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

เหตุผล 

 
 

  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดย
การตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัติ 
 
 
 
   
 
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 
---------------------       

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ............ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓     แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุม
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  .........” 

 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ  ที่สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2555 

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ  4  ในเทศบัญญัตนิี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
  “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี 
  “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 

  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

 



  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
  ข้อ  ๕  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

  ๕.๑  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   5.1.1  การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   5.1.2  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม    
 

  5.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
   ๕.๒.๑  การฆ่า หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  
การขายในตลาด   
   ๕.๒.๒  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์ 
   ๕.๒.๓  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   ๕.๒.๔  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์   
   ๕.๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือง  กระดอง  กระดูก  
เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใดๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   ๕.๒.๖  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   ๕.๒.๗  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 
  ๕.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร       
การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๕.๓.๑  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ    น้ํ าพริกแกง  น้ํ าพริกปรุงสําเร็จ    
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   ๕.๓. 2   การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง   จากสัตว์  ได้แก่  ปลา
ร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน    
   ๕.๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอ่ืน 



   ๕.๓.๔  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด   
   ๕.๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   ๕.๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  
วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี    เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   ๕.๓.๗  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี   สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน    
   ๕.๓.๘  การผลิต  ขนมปัง  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ   
   ๕.๓.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   ๕.๓.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   ๕.๓.๑๑  การผลิตไอศกรีม  
   ๕.๓.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   ๕.๓.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
   ๕.๓.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  
น้ําสมสายชู  ข้าวสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
   ๕.๓.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
   ๕.๓.๑๖  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   ๕.๓.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช 
   ๕.๓.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะ
อ่ืนใด 
   ๕.๓.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   ๕.๓.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   ๕.๓.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   ๕.๓.๒๒  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   ๕.๓.๒๓  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   ๕.๓.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  ๕.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด 
   ๕.๔.๑ การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   ๕.๔.๒  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  ชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   ๕.๔.๓  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   ๕.๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   ๕.๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่างๆ 
   
 



  ๕.๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   ๕.๕.๑ การผลิต สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   ๕.๕.๒  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ    
                             ๕.๕.๓  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้ง
อย่างอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 
     ๕.๕.๔  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   ๕.๕.๕  การผลิตยาสูบ 
   ๕.๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
   ๕.๕.๗  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   ๕.๕.๘  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   ๕.๕.๙  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  
ข้าวโพด 
 

  ๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   ๕.๖.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่ 
   ๕.๖.๒  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  ๕.๖ (๕.๖.๑)   
     ๕.๖.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
หรือก๊าช  หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๕.๖ (๕.๖.๑) 
   ๕.๖.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๕.๖ (๕.๖.๑) 
   ๕.๖.๕  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตใน  ๕.๖ (๕.๖.๑) 
   ๕.๖.๖  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร ่    

  ๕.๗  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   ๕.๗.๑  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   ๕.๗.๒  การผลิตยางยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   ๕.๗.๓  การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   ๕.๗.๔  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้
บริการ  หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่ องจักร  หรือ
เครื่องจักรกลดังกล่าวด้วย 
   ๕.๗.๕  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   ๕.๗.๖  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
   ๕.๗.๗  การจําหน่าย ซ่อม ปะ  เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
   ๕.๗.๘  การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 



   ๕.๗.๙ การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
 

  ๕.๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   ๕.๘.๑  การผลิตไม้ขีด 
   ๕.๘.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   ๕.๘.๓  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
   ๕.๘.๔  การอบไม้ 
   ๕.๘.๕  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   ๕.๘.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   ๕.๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
   ๕.๘.๘  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน     
 

   ๕.๙  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   ๕.๙.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
   ๕.๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   ๕.๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตใน  ๕.๙ (๕.๙.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าสถานพยาบาล 
   ๕.๙.๔  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมันไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  ๕.๙ (๕.๙.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   ๕.๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยไม่มีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
   ๕.๙.๖  การประกอบการกิจการหอพัก    อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่ง
เช่า  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๕.๙.๗  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   ๕.๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   ๕.๙.๘  การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี    เต้นรํา  รําวง รองแง็ง  ดิสโก้เทก  
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   ๕.๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้น
แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  ๕.๙ (๕.๙.๑) 
   ๕.๙.๑๐  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืนๆ      
ในทํานองเดียวกัน 
   ๕.๙.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   ๕.๙.๑๒  การประกอบกิจกรรมสถานที่ออกกําลังกาย 



การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
   (4) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
   (๒)  การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การย้อม  ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (4) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
  10.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (2) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร  
 
 

  ๑1.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
   (๑)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งก๊าช 
   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (3)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน 6 (1) 
   (4)  การโม่  สะสม หรือบดชัน 
   (5)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (6)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
  ๑๒.  กิจการอื่น ๆ 
   (๑)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๒)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๓)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๔)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๕)  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (6) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (7) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (8) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 
 
 

  ข้อ  ๕  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 
 



  ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถาน
ที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

 
 

  ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

นุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมี 
ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เมื่อมีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้
อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

 
 

  ข้อ  ๘  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
   (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา รับน้ําเสียไปให้พ้นจากที่นั้น
โดยสะดวก 
   (๒)  ต้องจัดทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําเสียด้วย
วัตถุถาวร  ที่มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 
   (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
   (๔)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุ
ถาวร  เพ่ือป้องกันมิให้น้ําซึม  รั่วหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย      ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล หรือต้องมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap )  เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอเสีย        
ความสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า ควัน มูล  หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ผู้
ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
   (5)  ต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค 
   (6)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการ
ผลิตอาหาร 
   (7)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 



   (8)  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ
หรือกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น 
   (9)  สถานที่ เลี้ยงสัตว์  ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
   (๑0)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่ไม่
ก่อเหตุรําคาญ และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
   (๑1)  ปฏิบัติการอ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องสุขลักษณะปลอดภัย
ต่อสุขภาพ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
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                  ข้อ ๙  สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ 
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

ข้อ  ๑๐  สถานที่ประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้     

(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ
และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

  ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคที่ติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
  ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 



  ข้อ 15 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 4 ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 16 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ 4 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
แบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (กอ.1) พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๔)  อ่ืนๆ 
 

  ข้อ  ๑7  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

(2) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่ว 
ระบายน้ําได้สะดวก 

(3) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู่
อาศัยใกล้เคียง 

(4) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(5) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุ

ถาวร เพ่ือป้องกันมิให้น้ําซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ํา
โสโครก หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือ
ต้องมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า หรือสิ่งอ่ืนใด อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกําหนด
ดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

(6) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นําโรค 

(7) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ 
(8) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ 
(9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน

สถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ขัง และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้
สุขลักษณะ 



(11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้า
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแค 

ข้อ 18 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามความในข้อ 17 และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.2 
ข้อ 19 เมื่อได้รับคําขอใบอนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็
ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ 4 ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่ที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  
 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือไม่อาจมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้ง
ละไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่
กรณ ี

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากไม่มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

 

  ข้อ  20  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต วัน เวลาที่ได้รับ
อนุญาต 

(2) ต้องรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิด ให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 



(3) ต้องรักษาสภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ ให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง สัตว์พาหะนําโรคติดต่อ และมีการป้องกันและ
กําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรคอ่ืนๆ 

(4) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัย
ขึ้นมีบันได้หนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(5) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(6) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร 
(7) กรณีที่ผู้ประกอบการกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ

เพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(8) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเข้าตรวจสอบ สถานที่ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้า 
ตามกฎหมาย ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และ
ประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลแค    

 

  ข้อ  21  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลแคเท่านั้น 
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         ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 16 และข้อ 19 ด้วย 
 

  ข้อ 22  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  
 
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 

  กรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
 



  ข้อ  23  ในการออกใบอนุญาต ตามข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะ ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามข้อ 18 ให้ไช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 

  ข้อ  24  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแค 

 

  ข้อ  25  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.2 โดยประทับตราสีแดง ว่า”ใบแทน”
กํากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
   (4) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (5) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่ม เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
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         ข้อ  ๒6  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4 

 

  ข้อ  ๒7  หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4    

  ข้อ  ๒8  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  
๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
   (๓)  คําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  
๓ 
   (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 

 
 



  ข้อ  ๒9  ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้
แก้ไข หรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

    

  ข้อ  30  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ใน
เรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 
 ข้อ  31  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ  32  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 32 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอกรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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12 
แบบ   กอ.  ๑ 

แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เลขที่รับ......../........... 
 
        เขียน
ที…่………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ
.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ
............................  อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........... ............................ถนน
..............................................  แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................... ..................  จัง
หวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์.. ......................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
.......................................... 
................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค  โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า
......................................................... ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.........หมู่ที่.......ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์.....................................โทรสาร .............................................  
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ(ถ้ามี) 
 สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
      ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุก
ประการ 
 
 
                             (ลงชื่อ)...................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (.........................................) 
 



13 
(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 

 
 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (1)................................. 
  (2)................................. 
  (3)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ตําแหน่ง.......................................................... 

14 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................... 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................... 
 
      (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
                 (............................................) 
            ตําแหน่ง........................................................ 

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

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................... 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
                 (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแค 

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



 
 
 
 

15 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค 
วันที่........./............/.............. 
  



 
 

 
 
                                                        ใบอนุญาตแบบ  กอ.  ๒ 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้...................................................อายุ.........ปี สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี
........................  หมู่ที่..............................................................ถนน........................... ......ตาํบล
.......................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................ โทรศัพท์
.............................................. 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................
โดยใช้  ชื่อสถานประกอบกิจการว่า
............................................................................................................................. ................  ตั้งอยู่ ณ บ้าน
เลขที่.......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................... ...................  ตําบล
.................................................อําเภอ................................................ ...จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................  
  เสียค่าธรรมเนียม  ปีละ.................................บาท (.................................... .................................) ตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน..................... ........พ.ศ
.................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแค ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 

(2) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการ
อนุญาตนี้ได้ 

(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(3.1).......................................................................... 
(3.2).......................................................................... 

                                      ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.    
 ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

 
 

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



     ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้รับเงิน                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค 
คําเตือน 1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับไม่เกิน 500 บาท 
  2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (ต่อ
ด้านหลัง) 

๑7 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

 
 

 
วัน / เดือน  /ปี 

 
ที่ออกใบอนุญาต 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
 

ที่สิ้นอายุบอ
นุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน / /เดือน / ปี 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 

๑8 
แบบ  กอ.  ๓ 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เลขที่รับ............../.................     เขียนที่
............................................................   
       วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. 
................ 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ
.....................................  อยู่บา้นเลขท่ี......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย................. ........................
ถนน.............................................  แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ
.....................................................  จังหวัด................................................  โทรศัพท์
...................................................................... โทรสาร.............................................  
 ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท................................................................................... .....  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค  โดย
ใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.........................................................................ตั้ง ณ เลขท่ี......หมู่ที่... ..ตําบลแค 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................... 
 
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
  ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เดิม   
   3)........................................................................................................................................... ..........   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 
                              (....................................) 
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(ด้านหลังค าขอต่อใบอนุญาต) 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (1)................................. 
  (2)................................. 
  (3)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ตําแหน่ง.......................................................... 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
.................... 
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
                 (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแค 

วันที่......../............./.......... 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค 
วันที่........./............/.............. 



  



20 
แบบ  กอ.  ๔ 

แบบค าขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เลขที่รับ......../.................     เขียนที่
............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. 
............... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ
.......................................   
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.................................... ...ถนน
...........................................  ตําบล........................................./อําเภอ...........................  จงัหวัด
......................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................. ........โทรสาร
............................................  
ได้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ............................................................................... . 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตําบลแค   อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์
...............................โทรสาร................................................. 
 ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแค ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอดําเนินการ
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทและชื่อดังกล่าวข้างต้น
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .............................. 

   
2)............................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .................................
...................... 

     
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต 
 
                 (.....................................) 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแค 
 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (1.1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาล สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์

ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
 

 ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
 -  เกิน  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐ ตัว 50 
 -  เกิน  ๒๐  ตัวขึ้นไป 1๐๐ 
 ข. การเลี้ยงสุกร   
 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ๓๐๐ 
 ค. การเลี้ยงแพะ  แกะ  
 -  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป 50 
 ง. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  
 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 50 
 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 100 
 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป 200 
 จ. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
 -  ไม่เกิน  ๕  ตัว ๕๐ 
 -  เกิน  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑๕๐ 

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

1,000 

๒ กิจการที่เกี่ยวสัตว์ และผลิตภัณฑ์  
 (2.1) การฆ่าสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย อาหาร การเร่ขาย การขายใน

ตลาด 
 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
 ข.โดยใช้เครื่องจักร 500 
 (2.2)การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์

หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

500 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตรา
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3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 (3.1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซิอ้ิว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
  ข โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้

หรือพืชอย่างอ่ืน 
 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 ข โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.3)การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 

เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๋ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 
 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 ข โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.4)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลา

ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย 
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึง 

 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 ข โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 

บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 
 

 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 ข โดยใช้เครื่องจักร 300 
 (3.6) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 100 
 (3.7) การผลิตไอศกรีม  
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 150 
 ข โดยใช้เครื่องจักร 300 

4 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (4.1)การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
 ก.ต่ํากว่า 2,000 กิโลกรัมต่อวัน 500 
 ฃ.ตั้งแต่ 2,001 – 10,000 กิโลกรัม ต่อวัน 800 
 ค. ตั้งแต่ 10,001 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป 1,500 
 (4.2) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ

ก็ตาม 
 



 ก.เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน 10 แรงม้า 100 
 ก.เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 10 แรงม้า 300 
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 (4.3) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ด้วยเครื่องจักร 300 
 (4.4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  
 ก.การผลิต  
 - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5-10 แรงม้า 200 
 - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 10 แรงม้าข้ึนไป 300 
 ข.การสะสมปุ๋ย แบ่งบรรจุปุ๋ย 300 

5 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (5.1)การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร

หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 6 (1) 
 

 ก.ประเภทครัวเรือน 200 
 ข.ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 1,000 

๖. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
 (6.1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
 ก.การต่อ การประกอบยานยนต์ 1,000 
 ข.การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  
 - พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500 
 - พ้ืนที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,000 
 ค.การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 1,000 

6.2 (6.2)การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 

 

 ก.พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 
 ข.พื้นที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,500 
 (6.3) การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องจักรกลด้วย 

 

 ก.พื้นที่การประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 
 ข.พื้นที่การประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 1,500 
 (6.4) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 150 
 (6.5) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 

 (6.6) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
 ก.การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 100 
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 ข.การปะ การซ่อม เชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกลหรือตั้งศูนย์

ถ่วงล้อ 
200 

 (6.7) การผลิต ซ่อม ประกอบ อัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500 
 (6.8) การสะสม  การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
500 

7 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (7.1) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
 ก.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 200 
 ข.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 5-10 แรงม้า 300 
 ค.ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 10 แรงม้า ขึ้นไป 500 
 (7.2) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
200 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (8.1) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

 ก.ไม่เกิน 10 ห้อง 100 
 ข.ตั้งแต่ 11-30 ห้อง 200 
 ค.ตั้งแต่ 31 ห้องข้ึนไป 500 
 (8.2) การจัดให้มีการมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็งดิสโก้

เทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
300 

 (8.3) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 

 (8.4) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 200 
9 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (9.1) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร 200 
 (9.2) การซักผ้า อบ รีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
 ก.เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน 3 แรงม้า 200 
 ข.เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 3 แรงม้าข้ึนไป 300 
 (9.3 ) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 200 
 (9.4) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 300 

10 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  



 (10.1) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ
คล้ายคลึง 

500 

 (10.2) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด 
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร 

500 
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11 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
 (11.1) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ  
 ก. การผลิต 5,000 
 ข.การบรรจุ การสะสม 2,000 
 ค.การขนส่ง  
  ไม่เกิน 5,000 ลิตร 2,000 
  เกิน 5,000 ลิตร 3,000 
 (11.2) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
 ก. การผลิต 5,000 
 ข.การบรรจุ การสะสม 3,000 
 ค.การขนส่ง 1,000 
 (11.3) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน 6 (1)  
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
 ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 500 
 ค.โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 1,000 
 (11.4) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 ข.โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 (11.5) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
 ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 ข.โดยใช้เครื่องจักร 1,000 
 (11.6) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 

 ก. การผลิต 5,000 
 ข.การสะสม 4,000 
 ค.การขนส่ง 2,000 

12 กิจการอ่ืนๆ  
 (12.1) การผลิต ซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทร

นิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

 ก.การผลิต 5,000 
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 ข.การซ่อม  
 - พ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 100 
 - พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 200 
 - พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 (12.2) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
 ก.การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 200 
 ข.การถ่ายเอกสาร 100 
 (12.3) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
 ก.พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 300 
 ข.พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 500 
 ค.พื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร 1,500 
 (12.4) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500 
 (12.5) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 500 
 (12.6) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500 
 (12.7) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 500 
 (12.8) การผลิต สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 300 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


