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บนัทกึหลักการและเหตผุล 

ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบลเมืองพะไล 
เรื่องกิจการทีเ่ปน็อันตรายตอ่สุขภาพ 

…………………………………… 
 
 

หลกัการ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล และ
นายอําเภอบัวลายจึงตราข้อบัญญัติน้ีขึ้น 

 
เหตุผล 

 
เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม

ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทําได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 



 
ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบลเมืองพะไล  

เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
พ.ศ.2555 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท และเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 67 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 ประกอบกับหมวด 7 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล โดยความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล และโดยอนุมัติของนายอําเภอบัวลายจึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2535” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ.ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล แล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2541 บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งในส่วนใดที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัติน้ีให้ได้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
     หมวด 1 
     บททั่วไป 
 ข้อ 5 ให้กิจการต่อไปน้ีเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล คือ 
 1.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
(1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
(2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้า
ชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี จะมีการเก็บค่าดู หรือบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
 2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(1) ฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิไดแปรรูป 



(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และ
การขายในตลาด 
(6) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วน
อ่ืนๆของสัตว์ 
(7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(8) การสะสม หรือการล้างคร่ัง 
 3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
(1) การผลิตเนย เนยเทียม 
(2) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอลปรุง
รสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
(4) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(5) การน่ึง การต้ม การเคียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืชยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การขายตลาด และการลิดเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(6) การเค่ียวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๊ยมอ่ี 
(8) การผลิตแบะแซ 
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขาดหรือภาชนะใด 
(10) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป้ียะ 
(11) การแกะ การล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(12) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืน
ใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(13) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
(14) การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(15) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
(16) การค่ัวกาแฟ 
(17) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
(18) การผลิตผงชูรส 
(19) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
(22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรน่ี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
(24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(25) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในการสถานที่จําหน่ายอาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 
 4.กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
(1) การผลิต การโม่ การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่างๆ 
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระต่างๆ 
 5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
(2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(3) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักรกล 
(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด การกะเทา การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(8) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(9) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

6.กิจการที่เก่ียวกัลป์โลหะ หรือแร่ 
(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ 
(2) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 6(1) 
(3) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช 
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 6 (1) 
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการในข้อ 6 
(1) 
(5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ 6(1) 
(6) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
 7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมรถยนต์ 
(2) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(3) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการจําหน่ายและในการประกอบ
ธุรกิจน้ันมีการซ่อม หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 



(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(6) การปะ การเช่ือมยาง 
(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าครัชท์ 
 8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การชุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(4) การอบไม้ 
(5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษต่างๆ 
(8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 9.กิจการที่เกี่ยวกันการบริการ 
(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการให้สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวดเว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆในทํานอง
เดียวกัน 
(8) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9(1) 
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นในทํานองเดียวกัน 
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
(11) การประกอบกิจกานให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริการร่างการหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือฝึกซ้อมสนามกอล์ฟ 
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 



(15) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 10.กิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ 
(1) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ต้ัง 5 ก่ีขึ้นไป 
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(3) การป่ันด้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนด้วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ต้ังแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(8) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
 11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1) การภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(7) การผลิตชอล์ค ปูนพลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าครัชท์ กระเบ้ืองมุง
หลังคา กระเบ้ืองยาง ผ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
(9) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(11) การผลิตกระดาษทราย 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช 
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 7(1) 
(6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลีง 
(7) การโม่ การบดชัน 
(8) การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี 
(9) การผลิต การล้างฟิล์มถ่ายรูป หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(10) การเคลือบ การชุบด้วยวัตถุพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 



(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การชนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหนะโรค 
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 13.กิจการอ่ืนๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(8) การพิมพ์สีลงวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(9) การก่อสร้าง 
     หมวด 2 
    หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
 ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ี ที่ใช้ประกอบการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ 7 เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันใช้ข้อบัญญัติน้ีแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพซึ่งกําหนดให้ควบคุมดังระบุในข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามท่ีกําหนดในข้อ 5 ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้กําหนดให้ตามควรแก่กรณีดังต่อไปน้ี 

(1) สถานที่น้ันต้องอยู่ในทําเล ซึ่งจะทํารางระบายนํ้ารับนํ้าโสโครกไปให้พ้นจากสถานที่น้ันได้สะดวก 
(2) ต้องทํารางระบายน้าไปสู่ทางระบายนํ้าสาธารณะหรือบ่อรับนํ้าโสโครกด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะ

เรียบไม่รั้วซึม นํ้าไหลได้สะดวก 
(3) การระบายนํ้าและรางระบายนํ้าต้องไม่อยู่ในลักษณะที่ขัดต่อสุขลักษณะ หรือเป็นที่เดือนร้อน

รําคาญแก่ประชาชน 
(4) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานท่ีประกอบการส่วนใดควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุถาวร

เพ่ือป้องกันมิให้นํ้ารั้วซึม หรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักนํ้าโสโครกหรือต้องมีเครื่องช่วย



ระบายนํ้า เครื่องป้องกัน กําจัดควัน เถ้า มูล กลิ่น ไอ หรืออ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุเดือนร้อนรําคาญ 
ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 

(5) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและทางระบายนํ้าให้เพียงพอ รวมท้ังต้องจัดสถานทีให้สะอาดเรียบร้อยไม่
เป็นทีอยู่อาศัยของสัตว์นําโรค 

(6) ต้องจัดให้มีนํ้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการน้ัน  
(7) ต้องจัดให้มีทีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะ 
(8) สําหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีบริเวณที่ขังหรือปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ 
(9) สถานที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีสถานที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(10) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ซึ่งอาจมีคําแนะนําหรือสั่งเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีได้ตามความจําเป็น 
ข้อ 9 ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามท่ีกําหนดในข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอัน
เก่ียวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องรักษาสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ตามกําหนดข้อ 8 ให้อยู่ในภาวะอันดีอยู่เสมอต้องทํา

ความสะอาดสถานที่ประกอบการให้สะอาดอยู่เสมอและรวมทั้งต้องดูแลรักษาพ้ืนที่และราง
ระบายนํ้าให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(2) ต้องรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ 
(3) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพาะพันธ์ นําโรค 
(4) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ประกอบกิจการ

เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้
ทราบแล้ว 

(5) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด 3 
หลกัเกณฑ์การขออนญุาต และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

 ข้อ 10 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีการควบคุมตามที่
กําหนดในข้อ 5 ต้องย่ืนเรื่องตามแบบ กอ.1 คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กําหนด 
 ข้อ 11 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่กําหนดในข้อ 8 ครบถ้วนและการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพ
ของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตได้ตามแบบ กอ.2 
 ข้อ 12 ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัติภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผูแ้ทน หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 การแจ้งตามวรรคก่อนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้มีผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ กรณีไม่พบหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งหรือคําสั่ง



โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดหนังสือน้ันไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ. ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผู้ต้องรับ
หนังสือและให้ถือว่าได้รับทราบหนังสือน้ันแล้ว ต้ังแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 13 ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 
ณ.สํานักทําการของตน 
 ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไช เก่ียวกับสุขลักษณะของการประกอบการตามที่
กําหนดในข้อบัญญัติน้ี คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 15 หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องย่ืนคําขอต่อ
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปน้ี คือ 

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ 16 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการแลเง่ือนไข

ดังต่อไปน้ี 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบ กอ.2 โดยประทับตามสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้

พร้อมลงวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขัว้ใบแทน 

(2) บันทึกใบต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิม พร้อมเล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม่ 

ข้อ 17 ผู้ได้รับอนุญาตต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.3 พร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ การต่ออายุให้ทําได้คราวละหน่ึงปี นับต้ังแต่วันถัดจากที่ใบอนุญาต
หมดอายุ 

ข้อ 18 การชําระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติน้ี ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชําระภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากมิได้ชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ย่ีสิบของยอดเงิน
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 19 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ที่กําหนดทา้ยข้อบัญญัติน้ีดังต่อไปน้ี 
(1) คําขอใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.1 
(2) ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.2 
(3) คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.3 
(4) คําร้องหรือคําขออ่ืนใดนอกจากที่ระบุข้างต้น (1)-(3) ให้ใช้แบบคําร้องทั่วไป 
ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขหรือรายละเอียดไดๆ 

ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติน้ีถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ที่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้ 

 
 
 



หมวด 4 
บทกาํหนดโทษ 

ข้อ 21 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติน้ีบังคับใช้ ผู้ดําเนินกิจการตามประเภทท่ี
ข้อบัญญัติน้ีกําหนดเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 1.1 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ข้อ 22 ผู้ดําเนินกิจกรรมท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัติน้ี ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขทั่วไปและกําหนดในข้อ 6 ,8 และ 9 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดสะสมวัสดุที่อาจทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้ง่ายไว้ในอาคารหรือบริเวณอาคารและ
ที่ดินเอกสิทธ์ิครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ใดฝ่าฝืนปรับครั้งละไม่เกินห้าร้อยบาทถ้วน 

ข้อ 24 การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
เครื่องจักรกลหรือวิธีอ่ืนๆ จะต้องควบคุม กลิ่น เสียง ควัน นํ้าเสีย ทําให้เกิดผลกระทบต่อความสงบและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ข้อ 25 ผู้ใดใช้พาหนะบรรทุกสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตว์อ่ืนๆ ที่มีกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ทําการขนย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงสภาพในที่สาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ข้อ 26 ผู้ได้รบัอนุญาต ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาตตามข้อ 
20 ต้องมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญติัน้ีและให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรอืคําสั่งใดๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี   

     ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 
 
 
       นายสุริชัย ไชยาวัฒนะ 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

เห็นชอบ 
 
 
 (วรานนท์ ย้ิมมงคล) 
 นายอําเภอบัวลาย 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือและอัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อท้ายข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 
ลําดับที่ ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
ก.การเลี้ยงต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว 
ข.การเลี้ยงต้ังแต่ 11 ตัวขึ้นไปถึง 20 ตัว 
ค.การเลี้ยงต้ังแต่ 20 ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
500 

 

2 การเลี้ยงสุกร 
ก.การเลี้ยงต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว 
ข.การเลี้ยงต้ังแต่ 11 ตัวขึ้นไปถึง 20 ตัว 
ค.การเลี้ยงต้ังแต่ 20 ตัวขึ้นไป 

 
50 
80 

500 

 

3 การเลี้ยงแพะ แกะ 
ก.การเลี้ยงต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว 
ข.การเลี้ยงต้ังแต่ 11 ตัวขึ้นไปถึง 20 ตัว 

 
50 
80 

 

4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
ก.การเลี้ยงต้ังแต่ 10 ตัวขึ้นไปถึง 50 ตัว 
ข.การเลี้ยงต้ังแต่ 51 ตัวขึ้นไปถึง 100 ตัว 
ค.การเลี้ยงต้ังแต่ 101 ตัวขึ้นไปถึง 500 ตัว 
ง.การเลี้ยงต้ังแต่ 501 ตัวขึ้นไป 

 
100 
200 
500 

1,000 

 

5 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดนม 
ก.สัตว์แม่นมประเภท แพะ แกะ ตัวละ 
ข.สัตว์แม่นมประเภท โค กระบือ ตัวละ 

 
10 
20 

 

6 การทําเนยเทียม 400  
7 การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นการฆ่าในภัตตาคาร โรงแรม หรือร้านค้า 

เพ่ือปรุงอาหารในน้ันหรือการฆ่าเพ่ือปรุงอาหารขาย 
ก.ฆ่าต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไปถึง 20 ตัว 
ข.ฆ่าต้ังแต่ 21 ตัวขึ้นไป 

 
 

50 
100 

 

8 การฟอกหนัง การสะสมเขาสตัว์ 700  
9 การสะสมเขาสตัว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 700  

10 การย้อมที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็ 500  
11 การทํา การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 400  
12 การทําและตากปลาเค็ม เน้ือเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแหง้ การเคี่ยว

มันกุ้ง 
400  

13 การทํากะปิ นํ้าปลา นํ้าเคยไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง   
14 การน่ึงปลา การต้มปลาซึ่งใช้แทนการน่ึง ยกเว้นการน่ึงหรือต้มใน

ภัตตาคารและการน่ึงหรือต้มหรือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเองหรือข้าว
แกงเพ่ือปรุงอาหารในวันน้ัน 

200  



15 การทําสบู่ 1,000  
16 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์  600  
17 การอัดเอานํ้ามัน 500  
18 การเคี่ยวนํ้ามัน การทํากุนเชียง หมูเด้ง 300  
19 การทําเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เอ๋ียมก่ี 300  
20 การทําแบะแซ 500  
21 การเผาเปลือกหอย 1,000  
22 การล้าง การรม การสะสมยางดิบ และน้ํายาง 500  
23 -การรับซื้อยางแผ่น 

-การรับซื้อขี้ยาง 
-การรับซื้อนํ้ายาง 
-การรับซื้อปาล์มร่วง ปาล์มทลาย 

2,500 
1,500 
1,500 
2,000 

 

24 การทําอาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 700  
25 การทําขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ 50  
26 การทํานํ้าอัดลม นํ้าหวาน โซดา 1,000  
27 การทํานํ้าตาล 500  
28 การทํานมข้น   
29 การทําแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู และการทําแป้งอ่ืนๆ 500  
30 การสีข้าว 500  
31 การต้มกลั่นแอลกฮอ์ล  สุรา เบียร์ และน้ําสม้สายชู 1,500  
32 การทําไม้ขีดไฟ 1,500  
33 การทําแชลแลค็ 700  
34 การทําภาชนะดินเผา 700  
35 การทํามวนยาสูบ 2,000  
36 การทํากระดาษทราย 600  
37 การทําธูปโดยเคร่ืองจักร 600  
38 การป่ันฝ้าย หรือนุ่น โดยใช้เครื่องจักร 600  
39 การประดิษฐ์ของเคร่ืองใช้ด้วยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์และยาง 700  
40 การสะสมหนังสัตว์ชนิดที่ฟอกแล้ว 500  
41 การสะสมถ่าน 500  
42 การเลื่อยและซอยไม ้ 1,500  
43 การหลอมหล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้วและโลหะทุกชนิด 1,000  
44 การเช่ือมและประสานโลหะด้วยแก็สไฟฟ้า และเคร่ืองจักร 500  
45 การต่อ ประกอบ หรือซ่อมเครื่องจักร เครือ่งยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ 

เรือกล 
800  

46 การซ่อมรถจักรยาน จักรยานยนต์ 300  
47 การล้าง อัด ฉดี รถยนต์ 500  
48 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล หรือ

โลหะ 
500  



49 การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 500  
50 การโม บดหินด้วยเครื่องจักร 2,000  
51 การอัดเจาะ รีดโลหะด้วยเครื่องจักร 700  
52 การโม่ บดยาด้วยเครื่องจักร 500  
53 การประดิษฐ์ไม้ หรืองาเป็นสิ่งของต่างๆด้วยเครื่องจักร 700  
54 การใส เจาะ ขดุร่อง ทําคิ้วและตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 600  
55 การทําโลหะเป็นภาชนะ หรือเครื่องใช้ต่างๆ 600  
56 การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร 500  
57 การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 500  
58 การพ่นสี 500  
59 การกรอด้วย ทอผ้า ด้วยเครื่องจักร หรือด้ายก่ีกระตุกต้ังแต่ 5 ก่ีขึ้นไป 500  
60 การสะสมคลั่ง 1,500  
61 การทํายากันยุงชนิดเผามีควัน 1,000  
62 การค่ัวกาแฟ 1,000  
63 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 1,000  
64 การสะสมปอ หรือป่าน 800  
65 การทํากระดาษต่างๆ 1,000  
66 การทําสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัสดุซีเมนต์ 600  
67 การทําลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 500  
68 การทํากาว 500  
69 การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 1,500  
70 การทอเสื่อ พรม และสิ่งทออ่ืนๆ 1,500  
71 การทํา การบรรจุ การสะสมยาฆ่าแมลง 500  
72 การทําผงชูรส 500  
73 การสะสมอาหารสัตว์ 400  
74 การขัด กะเทา บดเมล็ดพืช 500  
75 การโม่ บดขัน 300  
76 การบรรจุเครื่องสําอาง ยาสีฟัน 800  
77 การปะ เช่ือมยาง 400  
78 การทํา การบรรจุ ยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 500  
79 การทําสีและน้าํมันผสมส ี 1,500  
80 การทําสําล ี 500  
81 การทํา สะสมปุ๋ย 

ก.การทําโดยใช้เครื่องจักร 
ข.การสะสมปุ๋ย 

 
1,000 
400 

 

82 การทํา ซ่อม อัดแบตเตอรี่ 500  
83 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง 500  
84 การทํานํ้ากรด 1,000  
85 การทํานํ้ากลั่น นํ้าบริโภค เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 500  



86 การทําสะสมแก็ส 
ก.การทําสะสมแก็สทีส่ถานทบีริการจําหน่ายแก็ส 
ข.การสะสมเพ่ือจําหน่ายทั่วไป 

 
1,000 
300 

 

87 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000  
88 การประกอบการโรงแรม 

ก.ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องๆละไม่เกิน 100 บาทต่อวันเก็บห้องละ 
ข.ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องๆละเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 200 บาท
ต่อวันเก็บห้องละ 
ค.ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องๆละเกิน 200 บาทแต่ไม่เกิน 300 บาท
ต่อวันเก็บห้องละ 
ง.ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องๆละ เกิน 300 บาทต่อวันเก็บห้องละ 

 
20 

 
40 

 
60 
80 

 

 

89 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500  
90 การสะสมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

ก.สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงต้ังแต่ 500 ลิตรขึ้นไป 
ข.สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงต้ังแต่ 500 ลิตรลงมา 
ค.สถานอ่ืนๆนอกจากสถานีบริการ 

 
1,200 
500 
300 

 

91 การสะสมซีเมนต์และวัตถุคลา้ยคลึง 400  
92 การทําหลอดกาแฟ 500  
93 การอบไม้ 1,000  
94 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์ 500  
95 การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 300  
96 การพิมพ์สีลวดลายผ้าและสีอ่ืนๆ 500  
97 การทําหรือประดิษฐ์เครื่องเย็นและสิ่งที่คล้ายคลึงกับที่ไม่บรรจุหรือ

บรรจุกล่องหรือซอง 
300  

98 การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า แก็ส หรือเคร่ืองจักร 500  
99 การเจียระไนเพชร พลอย หนิ กระจก หรือวัตถุคล้ายคลึง 500  

100 การเลื่อย อัด หรือประดิษฐ์หิน เป็นสิ่งของต่างๆ 500  
101 การประดิษฐ์กระจก 500  
102 การเคลือบชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
1,000  

103 การทําโม่ บด หลอม หล่อพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง 

800  

104 การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัชท ์ 400  
105 การสะสม แยก คัดเลือก หรอืล้างแร่ 1,000  
106 การทํา หรือบรรจุเคมีดับเพลิง 1,000  
107 การทํานํ้าแข็งแห้ง 400  
108 การทําชอล์ก ปูนพลาสติก 500  
109 การซัก รีด อัดกลีบ คัดสฝี้า โดยใช้เครื่องจักร 500  



110 การทําใยมะพร้าว หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 500  
111 การทําเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 500  
112 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 300  
113 การเก็บถนอมอาหาร โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 600  
114 การทํา บรรจุใบชาแห้ง ชาผง 500  
115 การทําไอศกรีม 400  
116 การทําบะหมี่ 500  
117 การสะสมถ่านโค้ก 500  
118 การจัดให้มีการเต้นรํา รําวง รองแง็ง หรือการแสดงอ่ืนๆทาํนอง

เดียวกัน 
3,000  

119 การจัดต้ังสระว่ายนํ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆทํานองเดียวกัน 1,000  
120 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆ

ในทํานองเดียวกัน 
1,000  

121 การแต่งผมชาย การแต่งผมสตรี หรือการรบัจ้างแต่งเล็บการแคะหู 
การล้างตา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

400  

122 การสะสมสิ่งของวัสดุที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
-พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20 ต.ร.ว 
-พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20 ตรว.แต่ไม่เกิน 50 ตรว. 
-พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 50 ตรว.แต่ไม่เกิน 100 ตรว. 
-พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 100 ตรว.ขึ้นไป 

 
500 

2,000 
3,000 
5,000 

 

123 การทํา เก็บ ขนส่ง และค่าดอกไม้เพลิง หรอืสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

500  

124 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์นานาชนิดในทีสาธารณะหรือที่
เอกชนหรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ชมประโยชน์ของกิจการน้ันทั้งน้ีจะมีการเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

500  

125 การให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้
อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการ
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและการ
บริการร่างการ 

500  

126 การแปรรูป การตาก การเก็บสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 500  
 

  
 

 
 

 
 



 
แบบ กอ.1 

คําขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                                                                  เขยีนที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
                                                            วันที่.....................เดือน............................พ.ศ............... 

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล   ช่ือ............................................................อายุ..........ปี                    

อยู่บ้าน/ สํานักงาน เลขที่........................ถนน.........................ตําบล........เมืองพะไล ....อําเภอ...บัวลาย............ 

จังหวัด......นครราชสีมา......โทรศัพท์..................................ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 

 1.ช่ือสถานที่..............................................................ต้ังอยู่เลขที่....................................ถนน................ 

ตําบล.....เมืองพะไล......อําเภอ....บัวลาย..............จังหวัด.....นครราชสีมา.......ขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวม.................ประเภทคือ 

1.1................................................................................................................................................................. 

1.2.................................................................................................................................................................. 

1.3................................................................................................................................................................... 

 2.ผู้จัดการช่ือ...................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.......... 

ถนน..................................ตําบล.......เมืองพะไล.........อําเภอ............บัวลาย......จังหวัด....นครราชสีมา.............. 

โทรศัพท์.......................................................................................................................................................... 

 3.พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 

 3.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 

 3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประขาชนของผู้ประกอบการ 

 3.3 สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณผีู้ขอเป็นนิติบุคคล 

 3.4 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาขนของผู้มอบอํานาจของผู้รับมอบอํานาจ

กรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 

 4.ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความในแบบคําขอ

น้ีเป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังกฎระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลทุกประการ 



 5.แผนทีส่ังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่ประกอบการดังน้ี 

 

 

 

 6.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัติว่าด้วยการจําหน่ายสินค้าในท่ี หรือทางสาธารณะ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งชอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลทุกประการ 

 
                                                                ลงช่ือ...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                     (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ กอ.2 
ใบอนญุาตใหด้ําเนนิกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่.............เลขที่.................../........               เขียนที ่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลช่ือ...................................................อายุ..........ปี 
สัญชาติ..................อยู่บ้าน / สํานักงาน เลขที่.......................ถนน...............................ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอ.....บัวลาย............จังหวัด......นครราชสีมา............โทรศัพท์............................................. 
  1.ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม....................ประเภทคือ 
1.1......................................................................................................................................................... 
1.2......................................................................................................................................................... 
1.3......................................................................................................................................................... 
  2.ช่ือสถานที่................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขที่...................... 
ถนน..................................ตําบล.......เมืองพะไล............อําเภอ........บัวลาย........จังหวัด...นครราชสีมา 
โทรศัพท์................................................. 
  3.ค่าธรรมเนียม..............................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่................เลขที่...... 
วันที่.......................เดือน..................พ.ศ............................. 
  4.ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี.- 
4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลเรื่องหลักเกณฑ์กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ัง
กฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
4.2.......................................................................................................................................................... 

5.ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมือวันที่.......................เดือน........................พ.ศ...................... 
ออกให้ ณ.วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ.............................. 

 
 
                                                                       ลงช่ือ.................................................... 
                                                                            ( นายกิตติศักด์ิ พร้อมจิตต์ ) 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการต่อใบอนุญาต 

ว.ด.ป 
ทีอนุญาต 

ว.ด.ป 
ที่สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน  ใบเสร็จรับเงิน   ลงช่ือเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่น 

  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที่  ว.ด.ป  
        
        
        
        
        
        
        
        

 
คําเตือน 1.ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผย ณ.สํานักงานที่ทําการของผู้ได้รับอนุญาต 
           2.ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 3.หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ 2 ต้องเสีย

ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของยอดค่าธรรมเนียม 
 4.การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ กอ.3 
คําขอต่อใบอนญุาตใหด้ําเนนิกิจการที่เปน็อันตรายต่อสขุภาพ 

 
เล่มที่............/เลขที่.................../......                              เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ............................................................อายุ...........................ปี 

สัญชาติ...................อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่ ...........................ถนน...................ตําบล เมืองพะไล................... 

อําเภอ.........บัวลาย.......จังหวัด.....นครราชสีมา..........โทรศัพท์.......................................ขอย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 

 1.ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................................

เมื่อวันที่...................................เดือน ....................................พ.ศ......................ค่าธรรมเนียมปีละ...............บาท

ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันที่........................เดือน................................พ.ศ........................... 

 2.ช่ือสถานที่.................................................................ต้ังอยู่บ้านเลขที่....................ถนน...................

ตําบล.....เมืองพะไล.......อําเภอ.....บัวลาย......จังหวัด..นครราชสีมา.........โทรศัพท์............................................ 

ช่ือผู้จัดการ………………………………………………………………. 

 3.มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก 1 ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะ

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลทุกประการ 

 4.จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตพร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียมจํานวน............

บาทมาด้วยแล้ว 

 

 

                                                                         ลงช่ือ.................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                            ( ..........................................................) 
 
 
 
 

 



แบบคําร้องทัว่ไป 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

วันที่............... เดือน .......................พ.ศ............. 
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .......................สัญชาติ ไทย........................ 

อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่ ...........................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................. 

แขวง/ตําบล ........เมืองพะไล ................เขต/อําเภอ .......บัวลาย..............................จังหวัด..นครราชสีมา..... 

โทรศัพท์............................................. 

  ขอย่ืนคําร้องต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ).....................องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล….. 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังน้ี .ข้าพเจ้านาง/นาย.................................................ขอยกเลิกใบอนุญาตกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท....................................................และขอหยุดประกอบการร้านค้า  ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

........................................................................................................................................... 

  ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                   ลงช่ือ.......................................ผู้ขออนุญาต
                                                                          ( .............................................. ) 
 
ความเห็น                                                                     คําสั่ง 
...........................................................                                    ……………………………………………………… 
ลงช่ือ..................................................                                   ลงช่ือ.................................................. 
         ( นางสภิุน โพธ์ิสุวรรณ)                                               (  นายกิตติศักด์ิ พร้อมจิตต์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 


