
 หนา   ๒๗๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

เรื่อง   กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  วาดวยการกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

และนายอําเภอเมืองตรัง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎหมาย  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๒๗๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง   

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ  

คาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   



 หนา   ๒๗๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรอืสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร   

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ  อื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   



 หนา   ๒๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ   

ทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   



 หนา   ๒๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน   

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

   (๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด   

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   



 หนา   ๒๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   



 หนา   ๒๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

  ๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน  

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาในดวยสถานพยาบาล   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   



 หนา   ๒๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก  

สัตวชั่วคราว   

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   



 หนา   ๒๘๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)   

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   



 หนา   ๒๘๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา   

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   



 หนา   ๒๘๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจาก  (ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่น ๆ  กําหนดระยะหางไดตามสถานท่ีท่ีเลือกได)  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  ท้ังนี้   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคม ี วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 



 หนา   ๒๘๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ

ดังนี้   

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรค 

ที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร  

การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษา  เครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงาน  ท่ีทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๒๘๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ   

ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 



 หนา   ๒๘๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยู

อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานท่ีเล้ียงสัตว  ท่ีขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 



 หนา   ๒๘๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูขอรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ   

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต  

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาโตะหมิงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินสุดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได



 หนา   ๒๘๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาโตะหมิง 

ขอ ๒๕ ผูไดรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 



 หนา   ๒๘๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณีและลงเลม  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)   ตองคํ า พิพากษาถึ งที่ สุดว า ไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๒๘๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๒  ใหนายยกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประสพ  ทองยอย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาโตะหมิง 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลนาโตะหมิง 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2560 

 
ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง  

 (1.1)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  

 ก.  การเล้ียงมา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  

   -  เกิน  2๐  ตัว  แตไมเกิน  4๐  ตัว 200 

   -  เกิน  4๐  ตัว  แตไมเกิน  10๐  ตัว 3๐๐ 

   -  เกิน  10๐  ตัวขึ้นไป 5๐๐ 

 ข.  การเล้ียงสุกร  

   -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 1๐๐ 

   -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 

   -  เกิน  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ๓๐๐ 

 ค.  การเล้ียงสัตวน้ําทุกประเภท  

   -  มีพ้ืนที่ตั้งแต  1  –  5  ไร 200 

   -  มีพ้ืนที่เกินกวา  5  ไร  แตไมเกิน  10  ไร 500 

   -  มีพ้ืนที่เกินกวา  10  ไรขึ้นไป 1,000 

 ง.  การเล้ียงหาน  เปด  ไก  

   -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 100 

   -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 200 

   -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป 400 

 จ.  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

   -  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

   -  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

   -  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑๕๐ 

 ฉ.  การเล้ียงจระเข  

   -  จํานวน  1  –  10  ตัว 200 

   -  จํานวน  11  –  100  ตัว 500 

   -  จํานวน  100  ตัวขึ้นไป 

 

1,000 



-2- 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

 ช.  การเล้ียงสัตวเล้ือยคลานอื่น ๆ  

   -  จํานวน  10  –  100  ตัว 200 

   -  จํานวน  101  ขึ้นไป 500 

 

 

 

(๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของ

กิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

1,000 

๒ กิจการท่ีเก่ียวสัตว  และผลิตภัณฑ  

 (2.1)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

เรขาย  หรือขายในตลาด  และการฆาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   300 

   ข.  โดยใชเครื่องจักร 500 

 (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 1,000 

 (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 1,000 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรอไขสัตว 1,000 

 (2.๕)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรอืสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

1,000 

 (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว

หรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

1,000 

 (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 1,000 

3 กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

(3.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

500 
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(3.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  
ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา   
ไส ก รอก   กะป   น้ํ าปลา   หอยดอง   น้ํ า เคย   น้ํ าบู ดู   ไตปลา   
หรือผลิตภัณฑ  อื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

500 

 (3.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม   
จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น   

500 

 (3.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก   
บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา 
หรือวิธีอื่นใด 

500 

 (3.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   500 

 (3.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  
เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   
ที่คลายคลึงกัน   

500 

 (3.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ 
อื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

500 

 (3.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบ 
อื่น ๆ   

500 

 (3.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจาก 
น้ํานมสัตว   

500 

 (3.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  
ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

500 

 (3.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 500 

 (3.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   500 

 (3.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ   

500 

 (3.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  
ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

 

   ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   500 

   ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (3.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย  

   ก.  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 500 

   ข.  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย 
 
 

100 
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 (3.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง    

   ก.  การผลิต 500 

   ข.  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 100 

 (3.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  

น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือ

ภาชนะอื่นใด   

 

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 

 (3.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  

หรือภาชนะอื่นใด   

 

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 

 (3.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตง

อาหาร   

 

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 

 (3.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม    

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 

 (3.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ    

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 100 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 

 (3.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ

หองเย็น   

500 

 (3.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   1,000 

 (3.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   1,000 

4 กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑ  ทําความสะอาด 

 

 (4.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 1,000 
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 (4.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น 

เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

1,000 

 (4.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 

 (4.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   1,000 

 (4.5)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรืออผลิตภัณฑ  

ทําความสะอาดตาง ๆ 

1,000 

5 กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

 (5.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  

   ก.  การผลิต 500 

   ข.  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 100 

 (5.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ  

   ก.  การลาง  อบ  รม 1,000 

   ข.  สะสมยางดิบ 600 

 (5.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

500 

 (5.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  

ก็ตาม 

500 

 (5.๕)  การผลิตยาสูบ   500 

 (5.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   1,000 

 (5.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   1,000 

 (5.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   1,000 

 (5.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  

ออย  ขาวโพด 

500 

6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

 (6.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดบั  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร   

1,000 

 

 

(6.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

 

1,000 
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 (6.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)   

 

   ก.  ประเภทครัวเรือน 300 

   ข.  ประเภทอุตสาหกรรม 1,000 

 (6.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

1,000 

 (6.๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

1,000 

 (6.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 1,000 

7 กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 (7.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   1,000 

 (7.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 1,000 

 (7.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบ

ไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

500 

 (7.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ซึ่งมีไวบริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม 

หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   

1,000 

 (7.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   500 

 (7.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่    

   ก.  ผลิต 1,000 

   ข.  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 500 

 (7.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   500 

 (7.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   500 

 

 

 

 

 

(7.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

1,000 
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8 กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  

 (8.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   1,000 

 (8.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร   

2,000 

 (8.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จ  ส่ิงของ

เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

1,000 

 (8.๔)  การอบไม   1,000 

 (8.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป    

   ก.  ผลิต 1,000 

   ข.  สะสม  แบงบรรจุธูป 500 

 (8.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใด 

ดวยกระดาษ   

 

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (8.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ  

   ก.  การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500 

   ข.  การผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000 

 (8.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน    

   ก.  การเผาถาน 500 

   ข.  สะสมถาน 300 

9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  

 (9.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

1,000 

 (9.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 2,000 

 

 

 

 

 

(9.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ี

ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

1,000 
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(9.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาในดวยสถานพยาบาล   

1,000 

 

 

 

(9.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว 

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี

คาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

 

   ก.  ไมเกิน  10  หอง 200 

   ข.  ตั้งแต  11  –  20  หอง 500 

   ค.  ตั้งแต  21  หองขึ้นไป 1,000 

 (9.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหอง

แบงเชา  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

 

   ก.  ไมเกิน  10  หอง 200 

   ข.  ตั้งแต  11  –  20  หอง 500 

   ค.  ตั้งแต  21  หองขึ้นไป 1,000 

 (9.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 

 (9.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานอง

เดียวกัน   

1,000 

 (9.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

1,000 

 (9.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือ 

การเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

1,000 

 (9.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู 

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

200 

 (9.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย   500 

 (9.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   500 

 (9.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   1,000 

 (9.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   1,000 

 (9.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   1,500 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

 (9 .๑๗ )   ก ารป ระกอบกิ จก า รห อ งป ฏิบั ติ ก า รทา งกา ร แพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม   

1,000 

 (9.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด 

ของรางกาย   

1,000 

 

 

(9.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเ ล้ียงและดูแลเด็กที่บ าน 

ของผูรับบริการ   

1,000 

 (9.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   1,000 

 (9.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือ

รับฝาก  สัตวชั่วคราว 

1,000 

10 กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ  

 (10.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวย 

กี่กระตุก   

500 

 (10.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   500 

 (10.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   500 

 (10.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   500 

 (10.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   500 

 (10.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   500 

 (10.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   500 

 (10.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   500 

11 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (11.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   1,000 

 (11.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   1,000 

 (11.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

1,000 

 (11.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้ง

การขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

1,000 

 (11.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่

คลายคลึง   

1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

 (11.๖)  การเล่ือย  ตัดหรือประดิษฐหนิเปนส่ิงของเครื่องใชหรอืผลิตภัณฑตาง ๆ  1,000 

 (11.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   

หรือเผาหินปูน   

1,000 

 (11.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม   

1,000 

 (11.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   1,000 

 (11.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   1,000 

 (11.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   1,000 

 (11.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  

หิน  หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

1,000 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมี  

ตาง ๆ 

 

 (12.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย   

 

   ก.  การผลิต  การบรรจุ 2,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 1,000 

 (12.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ  

   ก.  การผลิต  การบรรจุ 2,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 500 

 (12.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม   

 

   ก.  การผลิต  การบรรจุ 2,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 1,000 

 (12.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   3,000 

 12.(๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   2,000 

 (12.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

2,000 

 (12.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

 

1,000 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

 (12.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   2,000 

 

 

(12.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   1,000 

 (12.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

2,000 

 12.(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง   

2,000 

 (12.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   1,000 

 (12.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   1,000 

 (12.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   

 

   ก.  การผลิต   2,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 1,000 

 (12.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   2,000 

 (12.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ 

นําโรค   

 

   ก.  การผลิต   2,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 1,000 

 (12.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 2,000 

1๓ กิจการอื่น ๆ  

 (13.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร   

1,000 

 (13.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา   

 

   ก.  การผลิต   500 

   ข.  การซอม 200 

 (13.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 

 

 

(13.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   500 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

บาท/ป 

 (13.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช    

   ก.  พ้ืนที่ใชวางวัตถุไมเกิน  20  ตารางวา 300 

   ข.  พ้ืนที่ใชวางวัตถุเกิน  20  ตารางวา  แตไมเกิน  50  ตารางวา 500 

   ค  พ้ืนที่ใชวางวัตถุเกิน  50  ตารางวา  แตไมเกิน  100  ตารางวา   1,000 

   ง.  พ้ืนที่ใชวางวัตถุเกิน  100  ตารางวาขึ้นไป 2,000 

 (13.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา    

   ก.  พ้ืนที่ไมเกิน  100  ตารางเมตร 200 

   ข.  พ้ืนที่เกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 500 

   ค.  พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 1,000 

   ง.  พ้ืนที่เกิน  500  ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 

 (13.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

500 

 (13.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   500 

 (13.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา   

หรือแพปลา   

1,000 

 (13.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   1,000 

 (13.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะ  

นําโรค   

500 

 (13.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   1,000 

 (13.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   1,000 

   ก.  การผลิต   1,000 

   ข.  การสะสม  การขนสง 500 

 

 



แบบ  กอ.  ๑ 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ......../........... 

 

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

     วันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ.  .........................   

 ขาพเจา..................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................  

อยูบานเลขที่.......................หมูที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................  

แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.............................................  จังหวัด..........................  

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภท.............................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................................  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..............หมูที่.......

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ..............................  จังหวัด....................................  

โทรศัพท...................................  โทรสาร  ........................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี) 

     สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

                 (............................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขที่.......................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.  .......................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   

 (  )  ครบ   

 (  )  ไมครบ  คือ 

  (1)................................. 

  (2)................................. 

  (3)................................. 

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

              (.........................................................) 

            ตําแหนง.......................................................... 

 

 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้ 

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

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ   

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

 

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

                     (......................................................) 

     ตําแหนง....................................................... 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

                   (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้   

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

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ   

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

 

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

              (.......................................................) 

                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

                   (  )  เห็นสมควรอนุญาต   

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ..................................................................................... 

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

 

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

              (.......................................................) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

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

 

 

 

 



 

 

แบบ  กอ.  ๒ 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

เลมที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให........................................................อายุ.........ป  สัญชาติ................................... 
อยูบานเลขที่........................  หมูที่........................ถนน............................ตําบล.......................................   
อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................โทรศัพท.............................................. 
 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................................  
ตั้งอยู  ณ  บานเลขที่.......................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย......................................................
ถนน.................................  ตําบล.................................................อําเภอ...................................................
จังหวัด.........................................  โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... 
เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท  (..................................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่................ลงวันที่.......................เดือน.......................พ.ศ.................... 
 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลนาโตะหมิง  วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ   

(2) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาให
เพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(3) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
(3.1)........................................................................................................................... 
(3.2)........................................................................................................................... 

    ออกให  ณ  วันที่  .....................  เดือน  ..............................  พ.ศ.  .......................   

 ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุ  วันที่................เดือน..................................พ.ศ.  ..........................   

 

(ลงชื่อ)..................................................   (ลงชื่อ)................................................ 
        (.................................................)           (..............................................) 
          ผูอํานวยการกองคลัง  ผูรับเงิน                นายกองคการบริหารสวนตาํบลนาโตะหมิง 
คําเตือน  1)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต  หากฝาฝน 
                 มีโทษปรับไมเกิน  500  บาท 
   2)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ  20   
                ของยอดเงินคาธรรมเนียม 



 

แบบ  กอ.  ๓ 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ............../.................      

  เขียนที่...........................................................   

      วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.  ................ 

 

 ขาพเจา........................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.....................................  

อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................................................

ถนน....................แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ........................จังหวัด........................................

โทรศัพท....................................โทรสาร...............................................   

 ขอย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

ประเภท....................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................... 

ตั้ง  ณ  เลขที่...........หมูท่ี..............ตําบล.........................  อําเภอ.........................  จังหวัด......................

โทรศัพท........................................โทรสาร...................................................... 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว  คือ 

 ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 

๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ    

     สุขภาพเดิม 

3).................................................................................................................................................. 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

                     (...................................................) 

 

 

 

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขที่.......................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.  ................ 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   

 (  )  ครบ   

 (  )  ไมครบ  คือ 

  (1)............................................................................................................... 

  (2)................................................................................................................ 

  (3)................................................................................................................. 

 

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

                 (..............................................) 

             ตําแหนง.......................................................... 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

                   (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้   

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

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ   

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

 

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

              (.......................................................) 

                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

                   (  )  เห็นสมควรอนุญาต   

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  .................................................................................... 

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

 

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

              (.......................................................) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง   

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

  



 

แบบ  กอ.  ๔ 

 

แบบคําขออนุญาตตาง ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 

เลขท่ีรับ......../.................      

         เขียนที่............................................................   

      วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.  ........................ 

 ขาพเจา........................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.....................................  

อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................  

โทรศัพท....................................โทรสาร............................................. 

 ขอย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

ประเภท............................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................ตั้ง  ณ  เลขท่ี..................

หมูท่ี..............ตําบล.............................อําเภอ................................จังหวัด......................................

โทรศัพท........................................โทรสาร...................................................... 

 ขอย่ืนคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง  ดวยขาพเจามีความประสงค 

จะขอดําเนินการเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน

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

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

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

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

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

       

  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

        (..................................................) 


