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คูม่ือส ำหรบัประชำชน: ขอ้บงัคบัต ำบลองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลกดุกุง เรือ่ง 
กจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ พ.ศ. 2544  
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 
จงัหวดัยโสธร 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: ขอ้บงัคบัต ำบลองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง เรือ่ง 

กจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ พ.ศ. 2544  
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

จงัหวดัยโสธร 
3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1) ขอ้บงัคบัต ำบลองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกดุกุง เรือ่ง 

กจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ พ.ศ. 2544   
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมไ่ดก้ ำหนด  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน [ส ำเนำคูม่ือประชำชน] 

ขอ้บงัคบัต ำบลองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกดุกุง เรือ่ง กจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 
พ.ศ. 2544  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง  อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้  

จงัหวดัยโสธร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 71 
แหง่พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 
ประกอบดว้ยมำตรำ 32 มำตรำ 33 มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 58 มำตรำ 63 
และมำตรำ 65 แหง่พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
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2535และกฎกระทรวง(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2536 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
 
หลกัเกณฑ ์
ก ำหนดใหก้จิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่ไปน้ีเป็นกจิกำรทีต่อ้งมีกำรควบคุมในเขตองคกืำรบริ
หำรสว่นต ำบลกุดกุง 
1. กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเล้ียงสตัว์ 
- กำรเล้ียงสตัว์บก สตัว์ปีก สตัว์น ้ำ สคัว์เล้ือยคลำน หรือแมลง 
2. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัสตัว์และผลติภณัฑ์ 
- กำรฆำ่สตัว์เพือ่กำรขำย 
- กำรสะสมเขำ 
3. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัอำหำร เครือ่งดืม่ น ้ำดืม่ 
- กำรผลติน ้ำกล ั่น น ้ำบรโิภค 
- กำรผลติน ้ำแข็ง 
ยกเวน้กำรผลติเพือ่ใช้ในสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและเพือ่กำรบรโิภคในครวัเรือน 
-กจิกำรท ำเสน้กว๋ยเตีย๋ว ขนมจีน เสน้หมี ่
4. กจิกำรทีเ่กีย่วกบักำรเกษตร 
- กำรสีขำ้วดว้ยเครือ่งจกัร 
- กำรขดั กำรกระเทำะ กำรบดเมล็ดพชื กำรนวดขำ้วดว้ยเครือ่งจกัร 
-กำรผลติ กำรสะสมปุ๋ ย 
5. กจิกำรเกีย่วกบัยำนยนต ์เครือ่งจกัร หรือเครือ่งกล 
- กำรตอ่ กำรประกอบ กำรเคำะ กำรกะผ ุกำรพน่สี พน่สำรสนิมรถยนต์ 
- กำรต ัง้ศนูย์ถว่งลอ้ กำรซอ่ม กำรปรบัแตง่ระบบปรบัอำกำศ 
- กำรผลติ กำรซอ่ม กำรอดัแบตเตอรี่ 
- กำรปะ กำรเชื่อมยำง 
- กำรอดัผำ้เบรค ผำ้คลชั 
6. กจิกำรทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำร 
- กำรประกอบกจิกำรเสรมิสวยหรือแตง่ผม 
เวน้แตก่จิกำรทีอ่ยูใ่นบงัคบัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยดำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม 
7. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัสิง่ทอ 
- กำรปั่นดำ้ย กรอดำ้ย กำรทอผำ้ดว้ยเครือ่งจกัร หรือกำรทอผำ้ดว้ยกีก่ระตุกต ัง้แต ่5 
กีข่ึน้ไป 
- กำรเย็บผำ้ดว้ยเครือ่งจกัรต ัง้แต ่5 เครือ่งขึน้ไป 
8. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร ่
- กำรผลติโลหะเป็นภำชนะ เครือ่งมือ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ หรือเครื่องใชต้ำ่ง ๆ 
- กำรกลงึ กำรเจำะ กำรเชื่อม กำรตี กำรตดั กำรประสำน กำรรีด กำรอดั 
โลหะดว้ยเครือ่งจกัรหรือกำ๊ซ หรือไฟฟ้ำ 
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9. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัหนิ ดนิ ทรำย ซีเมนต์ หรือวตัถทุีค่ลำ้ยคลงึ 
10. กจิกำรทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลีย่ม ถำ่นหนิ สำรเคมี 
11. กจิกำรอืน่ ๆ 
- กำรผลติ กำรวอ่มเครือ่งอเิล็คทรอนิคส์ เครือ่งไฟฟ้ำ อุปกรณ์อเิลค้ทรอนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
- กำรพมิพ์แบบ พมิเขยีว หรือกำรถำ่ยเอกสำร 
- กำรสะสมวตัถุ หรือสิง่ของทีช่ ำรุดใช้แลว้หรือเหลือใช้ 
- กำรประกอบกจิกำรโกดงัสนิคำ้ 
วธิีกำร 
 
ผูใ้ดประสงคท์ีจ่ะประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สุขภำพ 
ซึง่ตอ้งควบคุมตำมขอ้บงัคบัต ำบลน้ี ใหย้ืน่ค ำขอรบัใบอนุญำตตำมแบบ กอ.1 
ตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่พรอ้มหลกัฐำนตำ่ง ๆ ทีอ่งคืกำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุงก ำหนด 
 
เงือ่นไข 
 
ผูท้ีข่อรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
ซึง่ตอ้งควบคุมตำมขอ้บงัคบัต ำบลนัน้ 
ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัต ำบลใหค้รบถว้นโดยขอค ำแนะน ำหรือขอ้มูลตอ่เจำ้พนกังำน 
งำนจดัเก็บรำยได ้กองคลงั องคืกำรบรหิำรสว่นต ำบลกดุกุง 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ
ควำมครบถว้นของเ
อกสำร 
 

5 นำท ี องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลกุดกุง 
อ ำเภอค ำเขื่
อนแกว้ 
จงัหวดัยโสธ
ร 

- 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้เหน้ำทีอ่อกค ำส ั่ง
ตรวจสอบสถำนที/่ต
รวจสถำนทีป่ระกอบ
กำร 
 

3 วนั องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลกุดกุง 
อ ำเภอค ำเขื่
อนแกว้ 
จงัหวดัยโสธ

- 



135 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ร 

3) 

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

ลงนำมในใบอนุญำต 
 

1 วนั องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลกุดกุง 
อ ำเภอค ำเขื่
อนแกว้ 
จงัหวดัยโสธ
ร 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

แผนผงัสถำ
นทีป่ระกอบ
กำรพอสงัเข
ป 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ(ถำ้มี
) 
พรอ้มเอกสำ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

รของแสดงต ั
วของผูร้บัม
อบอ ำนำจ 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) อตัรำตำมขอ้บงัคบัต ำบลตำมประเภทของกจิกำร 

 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง  

อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร โทร. 0 4575 6890  หรือ 
www.kudkung.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
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วนัทีพ่มิพ ์ 07/09/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 

โดยส ำนกังำน ก.พ.ร. 
(OPDC) 

จดัท ำโดย องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
กุดกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 
จงัหวดัยโสธร สถ.มท. 

อนุมตัโิด
ย 

- 

เผยแพรโ่
ดย 

- 

 
 
 

 


