
 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลขนาบนากโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลขนาบนากและนายอําเภอปากพนัง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนาบนากตั้งแตวันถัดจาก   

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัติอื่นหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลขนาบนากเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้    และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

         

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๖  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตพ้ืนที่

องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง  ไดแก  การเพาะพันธุ  การเล้ียง  และการอนุบาลสัตว 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 
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    (๒.๒)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนังขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๒.๓)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๓)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร

สถานที่สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุนเคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

    (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู    วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๓.๗)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๘)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

    (๔.๑)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    (๔.๒)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

    (๔.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 
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  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  ไดแก  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  

หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๖.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๖.๒) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๖.๓) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๖.๔) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๖.๕) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๖.๖) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๗.๑) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๗.๒) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๗.๓) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๘.๑) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๘.๒) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๘.๓) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๘.๔) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๙.๑)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๙.๒)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๙.๓)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ  

  (๑๐)  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  ไดแก   

การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  บดหรือยอยดวย

เครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๑.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๑.๒)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  (๑๒)  กิจการอื่น ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๑๒.๒)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๒.๓) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ ท่ี ใชแลว เ พ่ือนําไปใช ใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๒.๔)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

     (๑๒.๕)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

 

ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๖  ตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบการ 

และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ขอ   ๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนาบนากในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ   ๙  ผู ใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่ งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัติตําบลนี้ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลขนาบนากกําหนด 

ขอ  ๑๐  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๖  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

   (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

   (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน

กล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยู

ขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

   (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

   (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 
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    (๘)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

    (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน

สถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

   (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่  

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวน

ตําบลขนาบนาก 

ขอ  ๑๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๑๐  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ  ๑๒ ผูประกอบการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีท่ีไดรับหนังสือแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๓ ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช  ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

   (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แก ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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   (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล  

ขนาบนาก 

ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๑๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก                       

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว     

ถาประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลขนาบนาก 

ขอ  ๑๗  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา    

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตามรายการในใบอนุญาตใหย่ืน 

คํารองบอกเลิกกิจการคาตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ  ๑๙  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิน่

ตามแบบ  กอ.  ๔ 
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ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีได

รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดหรือเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา     

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๒  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๓  ให เจ าพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข   

หรือรายละเอียดใด ๆ  ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ  ๒๔  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

   (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

   (๔)  คําขอหนังสือรับรองตาง  ๆ  หรือแบบคําขออื่น ๆ ใหใชแบบ  กอ.  ๔   
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หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๒๕  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท   

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๗  ผูดํ า เนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ผู ใดฝาฝนไมปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดไวในขอ  ๗  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๓  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๙  บรรดาความผิดซึง่ผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตนิี้  หากไดชําระคาปรบัเตม็จํานวนตามอตัรา  

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ  ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไว 

ในใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

             

ขอ  ๓๑  ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๖  อยูในวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ     

เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 

เจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

เกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชดวย 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณัฏภัทร  ออนศรทีอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลขนาบนาก 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลขนาบนาก 

เรื่อง  การควบคุมกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ลาํดับที ่ ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว  ไดแก  การเพาะพันธุ  การเลี้ยง   

และการอนุบาลสัตว 

 

 ๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

     ๑.๑.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

     ๑.๑.๒  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสุกร  

     ๑.๒.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

     ๑.๒.๒  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ  

     ๑.๓.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

     ๑.๓.๒  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

     ๑.๔.๑  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว ๑๐๐ 

     ๑.๔.๒  เกิน  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๕  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

     ๑.๕.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

     ๑.๕.๒  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 ๒.๑  การฆา  ชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 
๒๐๐ 

 ๒.๒  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนังขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  

เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

๒๐๐ 

 ๒.๓  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว 

๕๐๐ 

๓ กิจการทีเ่กี่ยวกบัอาหาร  เครื่องดืม่  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

สถานทีส่ะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
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ลาํดับที ่ ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

 ๓.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 

     ๓.๑.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

     ๓.๑.๒  สะสม  และการทําไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๓.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  

น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

     ๓.๒.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

     ๓.๒.๒  สะสม  และการทําไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน 

 

     ๓.๓.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

     ๓.๓.๒  สะสม  และการทําไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๓.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  

หรือวิธีอ่ืนใด 

 

     ๓.๔.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

     ๓.๔.๒  สะสม  และการทําไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๓.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
๓๐๐ 

 ๓.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
๓๐๐ 

 ๓.๗  การผลิต  น้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

ไดแก  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
๓๐๐ 

 ๓.๘  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง  ไดแก  การผลิตน้ําแข็ง  

สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
๓๐๐ 

๔ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 ๔.๑  การสีขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดก็ตาม  

     ๔.๑.๑  โรงสีขาวขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑๕  แรงมา) ๒๐๐ 

     ๔.๑.๒  โรงสีขาวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงมาแตไมเกิน  ๕๐  แรงมา) ๑,๐๐๐ 

     ๔.๑.๓  โรงสีขาวขนาดใหญ  (เกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป) ๒,๐๐๐ 
     ๔.๑.๔  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
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ลาํดับที ่ ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

 ๔.๒  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  ไดแก  โรงงานขัด  กะเทาะ  

และบดเมล็ดกาแฟ  โกโก  และเมล็ดพันธอ่ืนนอกจากขาว   
๕๐๐ 

 ๔.๓  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  

     ๔.๓.๑  ใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

     ๔.๓.๒  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

๕ กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร  ไดแก  การกลึง  เจาะ  เคาะ  การเชื่อม  

การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๖.๑ 

๒๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 ๖.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน

สนิมยานยนต 
๕๐๐ 

 ๖.๒  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

 ๖.๓  สถานประกอบการลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต ๒๐๐ 

 ๖.๔  สถานประกอบการผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  และอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 

 ๖.๕  รานจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ ๒๐๐ 

 ๖.๖  รานผลิต  ซอม  ปะ  ประกอบ  หรือ  อัดผาเบรก  ผาคลัตช   ๓๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 ๗.๑  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  

     ๗.๑.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๑๐๐ 

     ๗.๑.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒  แรงมา  -  ๕  แรงมา ๓๐๐ 

     ๗.๑.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา ๕๐๐ 

 ๗.๒  การเลื่อย  และซอยไมท่ียังไมไดแปรรูปโดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๗.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

 

     ๗.๓.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

     ๗.๓.๒  โดยการใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๗.๔  การเผาถาน  หรือสะสมถาน ๒๐๐ 
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๘ กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

 ๘.๑  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรม  ท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

     ๘.๑.๑  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๓๐  หอง ๒๐๐ 

     ๘.๑.๒  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๕๐  หอง ๓๐๐ 

     ๘.๑.๓  หอพัก  หองพัก  เกิน  ๕๐  หองข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๘.๒  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

     ๘.๒.๑  หองเชา  ขนาด  ๕  -  ๑๐  หอง ๒๐๐ 

     ๘.๒.๒  หองเชา  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐ 

     ๘.๒.๓  หองเชา  เกิน  ๒๐  หองข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๘.๓  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก    

คาราโอเกะหรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ไดแก   

รานท่ีมีดนตรี  ตูเพลงหรือคาราโอเกะ 

๒๐๐ 

 ๘.๔  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ไดแก  รานเสริมสวย  

หรือหองแตงผม 

๒๐๐ 

๙ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  

 ๙.๑  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร  ไดแก  รานเย็บผา    

ท่ีมีจักร  ๕  ตัวข้ึนไป 
๒๐๐ 

 ๙.๒  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  ไดแก  รานซักอบรีด  

หรืออัดกลีบผา 
๒๐๐ 

 ๙.๓  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ไดแก  รานยอมผา  หรือกัดสีผา  

รวมถึงสิ่งทออ่ืน 
๒๐๐ 

๑๐ กิจการทีเ่กี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  ไดแก  การ

สะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บดหรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๑๑.๒ 

 

 

 

 

     ๑๐.๑  สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

     ๑๐.๒  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 

     ๑๐.๓  สะสมเกิน  ๕  ตันข้ึนไป ๕๐๐ 



 (แบบ  กอ.  ๑) 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

 

       เขียนท่ี…………………………………………………............   

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

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

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย................................ถนน..............................................  

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

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท..........................................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................................................ตารางเมตร 

 (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  กลุมท่ี.............................ประเภทกิจการ....................................  

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

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

มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักร...........................แรงมา 

 (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท..................................................  

................................................ณ  บริเวณ..................................................โดยวิธีการ............................................. 

 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

� เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี................................................................................   

� เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.........................................................   

� เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................   

� เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...........................................................  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ  คือ 

  ๓.๑……………………………………………………………………………………............ 

  ๓.๒……………………………………………………………………………………............. 

 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 

 ๕.  ……………………………………………………………………………………………………......... 

 



แผนผังแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้..........................................................................   

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

 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...........................................................................................................   

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

 

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

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

    ตําแหนง..........................................................วันท่ี........../........../........ 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

ตําแหนง.........................................................วันท่ี......../............./.......... 

 



(แบบ  กอ.  ๒) 

ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 

 อนุญาตให................................................................สญัชาติ.......................อยูบานเลขท่ี...........................  

หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................ตําบล.......................................   

อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท................................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.................................................................... 

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

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

ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................  

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

โทรศัพท........................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.........................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (.........................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลขนาบนาก  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑).............................................................................................................................................. 

๓.๒).............................................................................................................................................. 

๓.๓).............................................................................................................................................. 

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

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ.................................   

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี........เดือน......................พ.ศ.................... 

 

 

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

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

     ตําแหนง..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



รายการการตออายใุบอนญุาตและการเสยีคาธรรมเนยีม 

วนั/เดอืน/ป 

ที่ออกใบอนญุาต 

 

วนั/เดอืน/ป 

ที่หมดอาย ุ

ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ลงลายมือชือ่ 

เจาพนักงานทองถิน่ 
เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ป 

   

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 



  (แบบ  กอ.  ๓) 

แบบคําขอตออายใุบอนญุาต 

 

       เขียนท่ี....................................................................   
       วันท่ี........  เดือน......................พ.ศ........................ 
 ขาพเจา.................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.....................................  
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด..................................................................
เขตพ้ืนท่ี  อบต.  ............................อําเภอ..............................จังหวัด............................................................  
หมายเลขโทรศัพท......................................................................   
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.............................................................................   
.................................................................................................................................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขท่ี.....................เลขท่ี................./..............  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ......  
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................................................................................................................   
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.๑)  ..............................................................................................................................   
 ๓.๒)  ..............................................................................................................................   
  ๔).................................................................................................................................................   
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)....................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
               (......................................) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  (  )  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  (  )  เหน็สมควรไมอนุญาต  เพราะ........................  

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

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

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

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

    วันท่ี........../............/............         วันท่ี............/............/............. 



(แบบ  กอ.  ๔) 

แบบคําขอหนงัสือรบัรองตาง ๆ  และแบบคาํขออืน่ ๆ 

 
       เขียนท่ี....................................................................   
       วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ....................... 
 ขาพเจา..................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................   
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ..............................อบต...................................... ........................  
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท............................................................   

๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองตาง ๆ  (ระบุ)................................เพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............ 
................................................................................................................................................................................. 
 ๒)  ขอยื่นคําขออ่ืนๆ  (ระบุ)...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ......................................................................................................................................   
ต้ังอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.......................  
อําเภอ.................................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................. 
 ๓)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก  
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสาร    
มาดวยแลว  ดังนี้  คือ 
  ๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๓.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓.๓)  หลักฐานอ่ืน ๆ  ..........................................................................................................   
 ๓.๓.๑)  ........................................................................................................................ 
 ๓.๓.๒)  ........................................................................................................................ 
  ๓.๔)  ...........................................................................................................................................   
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)......................................ผูยื่นคําขอ 
             (......................................) 
 

ใบรับแจง 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................ตําแหนง.........................................................  
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก  โทรศัพท  ๐๗๕-๔๖๖๐๓๔-๕ 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).............................................. 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหนง....................................................................   



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบคําขอ   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(  )  เหน็สมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ   (  )  ................................................................ 

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

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

 

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

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

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

    วันท่ี........../............/............       วันท่ี............/............/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



- ๕ - 
 

ลาํดับที ่ ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ  

 ๑๑.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ  

     ๑๑.๑.๑  โรงงานบรรจุกาชหุงตม ๑,๐๐๐ 

     ๑๑.๑.๒  รานขายแกสหุงตม ๒๐๐ 

 ๑๑.๒  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม  ไดแก  การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

     ๑๑.๒.๑  คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 

     ๑๑.๒.๒  สถานท่ีบริการจําหนาย  (ปม) ๓๐๐ 

     ๑๑.๒.๓  รานคายอย  ตู  หรือปมหลอด ๑๐๐ 

๑๒ กิจการอื่น ๆ  

 ๑๒.๑  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา  ไดแก  รานซอมเครื่องใชไฟฟา  เครื่องอิเล็กทรอนิกส  

และอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

๒๐๐ 

 ๑๒.๒  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  ไดแก     

รานรับซ้ือของเกา  ขวด  แกว  รวมท้ังวัสดุท่ีเลิกใชอ่ืน 
๒๐๐ 

 ๑๒.๓  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  ไดแก  การลางขวด  ภาชนะ 

หรือบรรจุภัณฑท่ีเลิกใชแลว 

๒๐๐ 

 ๑๒.๔  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา ๕๐๐ 

 ๑๒.๕  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


