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กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ 

1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม การ

ประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดท่ีมีลักษณะให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ 

2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฆ่าสัตว์ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมเขาสัตว์ การเคี่ยวหนังสัตว์ การต้ม

เผา เปลือกหอย ปู กุ้ง การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากส่วนต่างๆของสัตว์ การโม่ ป่น บด ผสม เพ่ือเป็นอาหาร

สัตว์ ฯลฯ 

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม เช่น การผลิตเนย เนยเทียม การผลิตกะปิ น้้าพริกต่างๆ น้้าปลา น้้าเคย หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การนึ่ง ต้ม เคี่ยว ตาก 

หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช การเคี่ยวน้้ามัน การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ฯลฯ 

4. กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง ไม่ว่าจะเป็น การโม่ การบด การผสม 

การบรรจุ 

5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็น การอัด การสกัด การล้าง การอบ การรม การสะสม การสีข้าว การขัด  การกะเทาะ 

การตาก ที่เป็นพืช แม้แต่การสะสมปุ๋ย ขนถ่ายมันส้าปะหลัง 

6. กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ การหลอม หล่อ 

ถลุง กลึง เจาะ เชื่อม ตี ประสาน รีด อัดโลหะ การเคลือบ ชุบโลหะ ขัด ล้างโลหะ และการท้าเหมืองแร่ การสะสม การแยก 

การคัดเลือก หรือล้างแร่ 

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ได้แก่ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนิมยานยนต์ การตั้ง

ศูนย์ถ่วงล้อ ซ่อม ปรับแต่ง การล้าง อัดฉีด การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ ปะ เชื่อมยาง อัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 

8. กิจการเกี่ยวกับป่าไม้ ได้แก่ การผลิตไม้ขีดไฟ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท้าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร การ

ประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของท้าด้วยเครื่องจักร การพ่น การทาสารเคลือบเงาสี การอบไม้ ผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร การผลิต

กระดาษ การประดิษฐ์สิ่งของด้วยกะดาษ การเผาถ่าน การสะสมถ่าน 

9. กิจการเกี่ยวกับการบริการ ได้แก่ อาบ อบ นวด สถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร โรงแรม หอพัก ห้องเช่า โรงมหรสพ 

การแสดงดนตรี สระว่ายน้้า สเกต็ เสริมสวย ลดน้้าหนัก สวนสนุก ตู้เกม สนามกอล์ฟ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

10. กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอ ได้แก่ การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร สะสมปอ ป่าน ฝ้าย ทอเสื่อ กระสอบ พรม ด้วย

เครื่องจักร พิมพ์ผ้า การซัก อบ รีด อัดกลีบ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทอนั้น ๆ 



11. กิจกรรมเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุคล้ายคลึง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดินเผา การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ สะสม 

ผสมซีเมนต์ หิน ทราย การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก การเลื่อย ตัด ประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ การผลิตชอล์ก ปูนปา

สเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ เช่น เบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเพดาน 

การผลิตกระจก แก้ว ผลิตกระดาษทราย ผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

12. กิจการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี ได้แก่ การผลิต บรรจุ ผสม ขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว

ท้าละลาย ก๊าซ น้้ามันปิโตรเลียม ถ่านหิน ถ่ายโค้ก สารเคมี ดับเพลิง น้้าแข็งแห้ง แชลแลค สารเคลือบเงา สารก้าจัดศัตรูพืช

หรือพาหะน้าโรค ผลิตกาว การพ่นสี ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง การผลิตสีหรือน้้ามันผสมสี การผลิต การล้างฟิล์มรูป

ถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร ์การเคลือบชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

13. กิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก กิจกรรมทั้ง 12 ข้อที่กล่าวมา เช่น การล้างขวด การก่อสร้าง โกดังสินค้า การถ่ายเอกสาร 

การผลิตเทียนไข ผลิตซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

 

การยื่นแบบประเมินและการช าระค่าธรรมเนียม 

1. เจ้าของกิจการหรือผู้รับมอบอ้านาจยื่นค้าใบขออนุญาตตามแบบ กอ.1 ต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ ใน

เวลาราชการ 

 2. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ขอรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก็จะออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.2 

3. ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับอนุญาตพร้อมกับช้าระค่าธรรมเนียม ภายใน 90 วัน นับจากท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

4. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 
อัตราโทษและค่าปรับ 
1. เจ้าของกิจการละเลยไม่ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือท้ังจ้าทั้งปรับ 
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขลักษณะ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
3. การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค้าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช้าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้อง
ช้าระค่าปรับเพิ่ม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ 
4. ผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดด้าเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 


