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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลไกรในโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไกรในและนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน  นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลไกรในเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เ รียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 
  (๑)  กิจการที่เ ก่ียวกับการเล้ียงสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  

สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
  (๒)  กิจการที่เก่ียวข้องกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
      (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      (๒.๒)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ฆ่าสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
  (๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
      (๓.๑)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      (๓.๒)  การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      (๓.๓)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
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      (๓.๔)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๕)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
      (๓.๖)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
      (๓.๗)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายและเพื่อการบริโภค    

ในครัวเรือน 
  (๔)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
      (๔.๑)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
      (๔.๒)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
      (๔.๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
      (๔.๔)  การผลิตการสะสมปุ๋ย 
  (๕)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
      (๕.๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเคร่ืองจักร  หรือก๊าช  หรือไฟฟ้า 
      (๕.๒)  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
  (๖)  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
      (๖.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต์ 
      (๖.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
      (๖.๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือ
เคร่ืองจักรกลดังกล่าวด้วย 

      (๖.๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
      (๖.๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
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       (๖.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
       (๖.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๗)  กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
       (๗.๑) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
       (๗.๒) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทา

สารเคลือบเงาสีหรือการตกแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
       (๗.๓) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  (๘)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
       (๘.๑) การประกอบการกิจการหอพัก  ห้องพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  คาราโอเกะ  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
       (๘.๒) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
       (๘.๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๙)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
       (๙.๑) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
       (๙.๒) การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
       (๙.๓) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ได้แก่  การสะสม  

การผสมซีเมนต์  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถา่นหิน  สารเคมี 
      (๑๑.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าช 
      (๑๑.๒) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง  ๆ 
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      (๑๑.๓)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
      (๑๑.๔)  การพ่นสี 
      (๑๑.๕)  การโม่  การบดชัน 
      (๑๑.๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
      (๑๑.๗)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
      (๑๑.๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
  (๑๒)  กิจการอื่น  ๆ 
      (๑๒.๑)  การผลิตการซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
      (๑๒.๒)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
      (๑๒.๓)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
      (๑๒.๔)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
      (๑๒.๕)  การก่อสร้าง 
ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ กําหนดในข้อ  ๔  ต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับเก่ียวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ประกอบการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๖ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทท่ีระบุไว้ในข้อ  ๔  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง  ๆ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไกรในกําหนด 
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ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเก่ียวด้วย
สุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม  
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๒)  ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่ร่ัว  
ระบายน้ําได้สะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง 

  (๔)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๕)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  
ไขมันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  หรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้า  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  
ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  
ข้อกําหนดดังกล่าว  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ต้องให้มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็น 
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค 

  (๗)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น  ๆ 
  (๘)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
  (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ใน

สถานที่นั้น  และต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เลี้ยงสตัว์ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ   
  (๑๑)  สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
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   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 

ข้อ ๙ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน 
ตามความในข้อ  ๘  และการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  กอ.  ๒ 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ
ของการประกอบการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ต้องรักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ   
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค 

   (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น 
ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ 

   (๓)  ถ้าจะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน 

   (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ 
ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

   (๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 
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ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้สําหรับกิจการค้าประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียวถ้าประกอบ
กิจการค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียวประเภทอื่นให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลไกรใน 

ข้อ ๑๕ การต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓  ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งไม่ให้ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําร้องบอกเลิก
กิจการค้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  กอ.  ๔ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต    
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ 
ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจ้งความตอ่สถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
   (๒)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
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   (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลง  เล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย      

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดใด  ๆ   

ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้ 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง  ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
   (๓)  คําขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๓ 
   (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งและมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๔ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้  ผู้ดําเนินการตามประเภทท่ี
ข้อบัญญัตินี้กําหนดเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๔  ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 

ข้อ ๒๕ ผู้ดําเนินกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๗ บรรดาความผิดซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อบัญญัตินี้หากได้ชําระค่าปรับเต็มจํานวนตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แล้ว 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
ตามข้อ  ๒๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 

ข้อ ๒๙ ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะในข้อ  ๔  อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ 
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 

ให้เจ้าของกิจการตามความในวรรคหน่ึงดําเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรในเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  ทองชื่นตระกูล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
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๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
 ๑.๑  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ
  ๑.๑.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐
  ๑.๑.๒  เกิน  ๒๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐
 ๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
  ๑.๒.๑  เกิน  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐
  ๑.๒.๒  เกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐
  ๑.๒.๓  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๓๐๐ 
  ๑.๒.๔  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ 
 ๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  ๑.๓.๑  ต้ังแต่  ๕  ตัว  แต่ไมเ่กิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐
  ๑.๓.๒  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐
 ๑.๔  การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ 
  ๑.๔.๑  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐
  ๑.๔.๒  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐
  ๑.๔.๓  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๓๐๐
 ๑.๕  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม
  ๑.๕.๑  ไม่เกิน  ๕  ตัว ๕๐
  ๑.๕.๒  เกิน  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐
  ๑.๕.๓  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑๕๐

๒. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม
 ๒.๑  การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  ซอสอ่ืน 
 

  ๒.๑.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐
  ๒.๑.๒  สะสม  และการทํา ๒๐๐
 ๒.๒  การน่ึง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  สัตว์  หรือพืช  ทําหรือตากปลาเค็ม  

เน้ือเค็ม  เป็ดเค็ม  หนังหมู  กุ้งแห้ง  การเคี่ยวมันกุ้งทํามันหมูการน่ึงปลา  
การต้มปลา  ซึ่งใช้แทนการน่ึง 

 

  ๒.๒.๑  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม/วัน ๕๐๐
  ๒.๒.๒  เกินกว่า  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑,๐๐๐ 
 ๒.๓  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
  ๒.๓.๑  โรงงานใช้เครื่องจักร ๓๐๐
  ๒.๓.๒  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐
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 ๒.๔  การแกะ  การล้างสัตว์นํ้าได้แก่  การแกะกุ้ง/ปลา/หอย
  ๒.๔.๑  ต้ังแต่  ๑๐  –  ๑๐๐  กิโลกรมั/วัน ๑๐๐
  ๒.๔.๒  ต้ังแต่  ๑๐๑  –  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐
  ๒.๔.๓  ต้ังแต่  ๒๐๑  กิโลกรมัขึ้นไป/วัน ๓๐๐
 ๒.๕  การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักรโรงงานผลิตลูกช้ิน ๓๐๐
 ๒.๖  การผลิต  นํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค
  ๒.๖.๑  โรงงานผลิตนํ้ากลั่น ๕๐๐
  ๒.๖.๒  โรงงานผลิตนํ้าบริโภคบรรจุขวด ๒๐๐
  ๒.๖.๓  โรงงานเจาะนํ้าบาดาลด้วยเครื่องจักร  เพ่ือจําหน่าย ๓๐๐
 ๒.๗  การผลิตนํ้าแข็ง 
  ๒.๗.๑  โรงงานผลิตนํ้าแข็ง ๕๐๐
  ๒.๗.๒  การต้มกลั่นแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  และนํ้าส้มสายชู ๑,๐๐๐

๓. กิจการเก่ียวกับการเกษตร 
 ๓.๑  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ
  ๓.๑.๑  โรงงาน ๑,๐๐๐
  ๓.๑.๒  สะสมและการทํา ๒๐๐
 ๓.๒  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
  ๓.๒.๑  โรงสีขา้วขนาดเล็ก  (ไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า) ๒๐๐
  ๓.๒.๒  โรงสีขา้วขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๓๐๐
  ๓.๒.๓  โรงสีขา้วขนาดใหญ่  (เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๕๐๐
 ๓.๓  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
  ๓.๓.๑  โรงงานขัด  กะเทาะ  และบดเมล็ดกาแฟ  โกโก้  และเมล็ดพันธ์ุอ่ืน

นอกจากข้าว
๓๐๐ 

  ๓.๓.๒  โรงงานนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๒๐๐
 ๓.๔  การผลิต  และสะสมปุ๋ย 
  ๓.๔.๑  ใช้เครือ่งจักร ๓๐๐
  ๓.๔.๒  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 

๔. กิจการเก่ียวกับการโลหะ  หรือแร่  
 ๔.๑  การกลึง  การเคาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด 

โลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าชหรือไฟฟ้า
๒๐๐ 

 ๔.๒  การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
  ๔.๒.๑  การกองการสะสมแร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๑  ไร่ ๕,๐๐๐
  ๔.๒.๒  การกองการสะสมแร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่เกิน  ๑  ไร่ ๑๐,๐๐๐
๕ กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล
 ๕.๑  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 

ยานยนต์ 
 

๒ 
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  ๕.๑.๑  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐
  ๕.๑.๒  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐
 ๕.๒  การต้ังศนูย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล
 

  ๕.๒.๑  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐
  ๕.๒.๒  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐
 ๕.๓  ร้านขายรถจักรยานยนต์ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย ๑,๐๐๐
 ๕.๔  ร้านขายเคร่ืองยนต์เรือ  ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย ๑,๐๐๐
 ๕.๕  สถานประกอบการท่ี  ลา้ง  อัดฉีด  ยานยนต์ ๒๐๐
 ๕.๖  สถานประกอบการท่ีผลติ  ซ่อม  และอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐
 ๕.๗  ร้านปะยาง  เช่ือมยาง ๒๐๐
 ๕.๘  ร้านอัดผา้เบรก  ผ้าคลตัช์ ๓๐๐

๖. กิจการเก่ียวกับไม้  ได้แก่  การเลื่อยและซอยไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป  โดยใช้เครือ่งจักร 
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๓๐๐
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๒  แรงม้า  -  ๕  แรงม้า ๖๐๐
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐
 ๖.๑  การเลื่อย  และซอยไมท้ี่ยังไม่ได้แปรรปูโดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
 ๖.๒  การเลื่อย  และการซอยไม้ที่แปรรูปแล้ว
  ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
  ข.  โดยการใช้เครื่องจักร ๖๐๐

๗. กิจการเก่ียวกับการบริการ 
 ๗.๑  หอพัก  ห้องพัก  ห้องเช่า
  ๗.๑.๑  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  ห้อง ๒๐๐
  ๗.๑.๒  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  ห้อง ๓๐๐
  ๗.๑.๓  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  ห้อง ๔๐๐
  ๗.๑.๔  หอพัก  ห้องพัก  เกิน  ๔๐  ห้อง ๕๐๐
  ๗.๑.๕  ห้องเช่า  ขนาด  ๕  -  ๑๐  ห้อง ๒๐๐
  ๗.๑.๖  ห้องเช่า  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  ห้อง ๓๐๐
  ๗.๑.๗  ห้องเช่า  เกิน  ๒๐  ห้อง ๔๐๐
 ๗.๒  ร้านอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐
 ๗.๓  ร้านเสรมิสวย  หรือห้องแต่งผม ๒๐๐

๘. กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
 ๘.๑  ร้านเย็บผ้าที่มีจักร  ๕  ตัวขึ้นไป ๒๐๐
 ๘.๒  ร้านซักอบรีด  หรืออัดกลีบผ้า ๒๐๐
 ๘.๓  ร้านย้อมผ้า  หรือกัดสผีา้  รวมถึงสิ่งทออ่ืน ๓๐๐

๓ 
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๙. กิจการเก่ียวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ๙.๑  สะสมไมเ่กิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 
 ๙.๒  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 
 ๙.๓  สะสมเกนิ  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 
 ๙.๔  สะสมเกนิกว่า  ๑๐  ตัน  ขึ้นไป ๖๐๐ 

๑๐. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี  
 ๑๐.๑  โรงงานบรรจุก๊าชหุงต้ม ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๒  การสะสมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
  ๑๐.๒.๑  คลังนํ้ามัน ๑,๐๐๐ 
  ๑๐.๒.๒  สถานที่บริการจําหน่าย  (ป๊ัม) ๒๐๐ 
  ๑๐.๒.๓  ร้านค้าย่อย ๑๐๐ 
 ๑๐.๓  การสะสมถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก ๘๐๐ 
 ๑๐.๔  โรงโมห่ิน ๑,๕๐๐ 

๑๑. กิจการอ่ืน ๆ  
 ๑๑.๑  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๐๐ 
 ๑๑.๒  ร้านรับซื้อของเก่า  ขวด  แก้ว  รวมทั้งวัสดุที่เลิกใช้อ่ืน ๒๐๐ 
 ๑๑.๓  โกดัง  เก็บสินค้า ๓๐๐ 
 ๑๑.๔  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้แล้ว ๒๐๐ 
 ๑๑.๕  การก่อสร้างตึกอาคาร  หรือสิ่งก่อสรา้งอ่ืนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  มลพิษ 

ที่ทําให้ระคายต่อระบบหายใจ 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



  (แบบ  กอ.  ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

 
        เขียนที่…………………………………………………….. 
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ...............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ..............................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  
จังหวัด..........................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 (  )  สถานที่จาํหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร  ประเภท.................................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (  )  กิจการทีม่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................................  
มีคนงาน..............................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................................แรงม้า 
 (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท.........................................................  
ณ  บริเวณ......................................................................โดยวิธีการ............................................................................. 
 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
    เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่............................................................................................   
    เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.......................................................................   
    เก็บขนมลูฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่...............................................................................................   
    เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.........................................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อ  คือ 
  ๓.๑…………………………….………………………………………….………………………………….………..…..………. 
  ๓.๒……………………………………………..…………………………………………………………………………....…….. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ๕.  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (..............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี................................................................................   
........................................................................................................................................................................................   
 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ.................................................................................................................   
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (..............................................) 
           ตําแหน่ง.......................................................... 
         วันที่........../........../........ 

 
 
 

   คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
   (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
       
 

     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (...............................................) 
         ตําแหน่ง......................................................... 
                                                        วันที่......../............./.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 



  (แบบ  กอ.  ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่............................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล...........................................   
อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์.................................................. 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................................................................................................  
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน...........................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด....................................................  
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด..................................แรงม้า  จาํนวนคนงาน.....................คน  ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาต...............................................บาท  (............................................................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่.......................ลงวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามสขุลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ  ๓  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑)................................................................................................................................................... 
  ๓.๒)................................................................................................................................................... 
  ๓.๓)................................................................................................................................................... 
 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ.  ................................ 

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่………….เดือน…………………………..พ.ศ………………….. 
 
 
 
 
           (ลงช่ือ)........................................... 
          (..........................................) 
       ตําแหน่ง......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
 
 คําเตือน   ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  (แบบ  กอ.  ๓) 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

        เขียนที่......................................................   
        วันที่..............เดือน....................พ.ศ.  ............. 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ.......................................  
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................  
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.........................................................องค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน          
จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................   
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท....................................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขที่......................เลขที่................/..................ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ................   
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑).....................................................................................................................................   
   ๓.๒)......................................................................................................................................   
  ๔).......................................................................................................................................................   
 ขา้พเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ)........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                        (.......................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ    (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต    (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
    (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ...........................  
........................................................................................
  (ลงช่ือ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข        (ลงช่ือ)............................................. 
          (....................................)                (............................................) 
ตําแหน่ง............................................................      ตําแหน่ง.....................................................
    วันที่........../............/............           วันที.่.........../............/............. 

 
 



(แบบ  กอ.  ๔) 
แบบคําขออนญุาตต่าง  ๆ   

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

      วันที่....................เดือน...............................พ.ศ.  ................. 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.........................................   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด.................................................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... 
 ขอย่ืนคําขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน 
 มีความประสงค์………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)................................................ผู้ขออนุญาต 
              (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


