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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนาถอน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาถอนและนายอําเภอธาตุพนม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาถอน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาถอนนับตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาถอนเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาถอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

……………………………….. 

ขอ ๕ ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลนาถอน 

  (๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวของกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๒) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๔) การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๖) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๗) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายและเพ่ือการบริโภค  

ในครัวเรือน 

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๔.๑) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๔.๒) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔.๓) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔.๔) การผลิตการสะสมปุย 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๕.๑) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา 

   (๕.๒) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๖) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๖.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๖.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๓) การประกอบธุรกจิเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล

ดังกลาวดวย 
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   (๖.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๖.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๖.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๗.๑) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๗.๒) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๗.๓) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๘.๑) การประกอบการกิจการหอพัก  หองพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  คาราโอเกะ  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๒) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๙.๑) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๙.๒) การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๙.๓)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ไดแก  การสะสม   

การผสมซีเมนต  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๑.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 
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   (๑๑.๒) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํ ามันป โตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๑.๓) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๑.๔) การพนสี 

   (๑๑.๕) การโม  การบดชัน 

   (๑๑.๖) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๑.๗) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๑.๘) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 

หรือพาหะนําโรค 

  (๑๒) กิจการอื่น  ๆ 

    (๑๒.๑) การผลิตการซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา 

    (๑๒.๒) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๑๒.๓) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๒.๔) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

    (๑๒.๕) การกอสราง 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

………………………………………… 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชประกอบการ

และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาถอนในลักษณะที่เปนการคา  เวนแต 

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนาถอนกําหนด 

ขอ ๙ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  

ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

  (๘) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  อันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน

สถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมรวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่   

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาถอน 

ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๑๑ ผูประกอบการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีท่ีไดรับหนังสือแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น

ไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาถอน 
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ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกาํหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบ

กิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาถอน 

ขอ ๑๖ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา  

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคํารองบอกเลิก

กิจการคาตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
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  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนญุาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ

รายละเอียดใด ๆ  ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ ๒๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

……………………………………. 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัต ิ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 
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ขอ ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้บังคับใชผูดําเนินการตามประเภท   

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๖ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดไวในขอ  ๖  ขอ  ๙  และขอ  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุผลท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๘ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้  หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตรา  

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาต  ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวใน

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

บทเฉพาะกาล 

………………………………………. 

ขอ ๓๐ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๕  อยูในวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาถอน 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่งดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มอ  ดีพรหม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาถอน 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาถ่อน 

เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)

๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
 ๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
       ๑.๑.๑  เกิน  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐
       ๑.๑.๒  เกิน  ๒๐  ตัวขึน้ไป 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  ตัวขึน้ไป ๓๐๐
 ๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ 
       ๑.๓.๑ ต้ังแต่  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  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  การเคีย่ว  การตาก  สัตว์  หรือพืช 
      ๒.๒.๑ ทําหรือตากปลาเค็ม  เน้ือเค็ม  เป็ดเค็ม  หนังหมู  กุ้งแห้ง  การเคี่ยว

มันกุ้ง  ทํามันหมู 
๓๐๐ 

      ๒.๒.๒ การน่ึงปลา  การต้มปลา  ซึ่งใช้แทนการน่ึง
               ก.  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  ต่อ/วัน ๕๐๐
               ข.  เกินกว่า  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  ต่อ/วัน ๑,๐๐๐
 ๒.๓ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
       ๒.๓.๑ โรงงานใช้เครื่องจักร ๓๐๐
       ๒.๓.๒ ไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐



ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
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 ๒.๔ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า ได้แก่ การแกะกุ้ง/ปลา/หอย
       ๒.๔.๑ ต้ังแต่  ๑๐ - ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐
       ๒.๔.๒ ต้ังแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  กิโลกรมั/วัน ๒๐๐
       ๒.๔.๓ ต้ังแต่  ๒๐๑  กิโลกรัมขึ้นไป/วัน ๓๐๐
 ๒.๕ การผลิตลกูช้ินด้วยเครื่องจักร ได้แก่ โรงงานผลิตลูกช้ิน ๓๐๐
 ๒.๖ การผลิต  นํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค
       ๒.๖.๑ โรงงานผลิตนํ้ากลั่น ๕๐๐
       ๒.๖.๒ โรงงานผลิตนํ้าบริโภคบรรจุขวด ๕๐๐
       ๒.๖.๓ โรงงานเจาะนํ้าบาดาล  ด้วยเครื่องจักร  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 สะสมและการทาํ ๒๐๐
 ๓.๒ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
       ๓.๒.๑ โรงสีข้าวขนาดเล็ก  (ไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า) ๑๕๐
       ๓.๒.๒ โรงสีข้าวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๓๐๐
       ๓.๒.๓ โรงสีข้าวขนาดใหญ่  (เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๕๐๐
 ๓.๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
       ๓.๓.๑ โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมลด็กาแฟ โกโก้ และเมล็ดพันธ์อ่ืน

นอกจากข้าว
๓๐๐ 

       ๓.๓.๒ โรงงานนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๒๐๐
 ๓.๔ การผลิต  และสะสมปุ๋ย 
       ๓.๔.๑ ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
       ๓.๔.๒ ไมใ่ช้เครื่องจักร ๑๐๐

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

การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าชหรือไฟฟ้า
๒๐๐ 

 ๔.๒ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่ 
       ๔.๒.๑ การกองการสะสมแร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๑  ไร่ ๕,๐๐๐
       ๔.๒.๒ การกองการสะสม  แร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่เกิน  ๑  ไร่ ๑๐,๐๐๐

๕. กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล
 ๕.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 
 ยานยนต์ 
       ๕.๑.๑ กิจการที่มีพ้ืนทีป่ระกอบการไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร ๒๐๐

-๒- 
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       ๕.๑.๒ กิจการที่มีพ้ืนทีป่ระกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐
       ๕.๑.๓ กิจการที่มีพ้ืนทีป่ระกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 
 ๕.๒ การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 
 ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล
       ๕.๒.๑ กิจการที่มีพ้ืนทีป่ระกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐
       ๕.๒.๒ กิจการที่มีพ้ืนทีป่ระกอบการ  เกิน  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 ร้านอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๓๐๐

๖. กิจการเก่ียวกับไม้ 
 ๖.๑ การเลื่อยและซอยไม ้ ทียั่งไม่ได้แปรรูป  โดยใช้เครื่องจักร
       ๖.๑.๑ เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๓๐๐
       ๖.๑.๒ เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๒  แรงม้า - ๕  แรงม้า ๖๐๐
       ๖.๑.๓ เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐

 ๖.๒ การเลื่อย  และซอยไมท้ียั่งไม่ได้แปรรูปโดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
 ๖.๓ การเลื่อย  และการซอยไม้ที่แปรรูปแลว้
       ๖.๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐
       ๖.๓.๒ โดยการใช้เครื่องจักร ๖๐๐

๗. กิจการเก่ียวกับการบริการ 
 ๗.๑ หอพัก  หอ้งเช่า 
       ๗.๑.๑ หอพัก  ห้องพัก  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 หอ้งเช่า  ขนาด  ๕ - ๑๐  ห้อง ๒๐๐
       ๗.๑.๖ หอ้งเช่า  ขนาด  ๑๑ - ๒๐  หอ้ง ๓๐๐
       ๗.๑.๗ หอ้งเช่า  เกิน  ๒๐  ห้อง ๔๐๐
 ๗.๒ ร้านอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐
 ๗.๓ ร้านเสริมสวย  หรือห้องแต่งผม ๒๐๐

๘. กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
 ๘.๑ ร้านเย็บผา้ที่มีจักร  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 สะสมไม่เกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 
 ๙.๒ สะสม  ๑ - ๕  ตัน ๓๐๐ 
 ๙.๓ สะสมเกิน  ๕  ตัน - ๑๐  ตัน ๔๐๐ 
 ๙.๔ สะสมเกินกว่า  ๑๐  ตันขึ้นไป 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 ๑๕๐ 

 ๑๐.๓ การสะสมถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก ๘๐๐ 
 ๑๐.๔ โรงโม่หนิ 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 การผลติ  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ  ฯลฯ  
         ๑๑.๕.๑ โรงงานผลิต - บรรจุ ๑,๐๐๐ 
         ๑๑.๕.๒ โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ๓๐๐ 
         ๑๑.๕.๓ โกดังเก็บสินค้าขนาดกลาง ๕๐๐ 
         ๑๑.๕.๔ โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ ่ ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖ การก่อสร้างตึกอาคาร  หรือสิ่งก่อสรา้งอ่ืนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  มลพิษ 

ที่ทําให้ระคายต่อระบบหายใจ 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๔- 



(แบบ   กอ. ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
        เขียนที่…………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการทีม่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท........................................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ................................................................. 
 (   )  กิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
   เก็บขน สิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่...................................................................................   
   เก็บขน และกาํจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................................   
   เก็บขน มูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่....................................................................................   
   เก็บขน และกาํจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ  
เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  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  จํานวนคนงาน.....................คน  ทั้งน้ี  ได้เสียคา่ธรรมเนียม  
ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ  ๓  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑................................................................................................................................................... 
  ๓.๒................................................................................................................................................... 
  ๓.๓................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................   
 
 
  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.   
 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................... 
             (..........................................) 
     ตําแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

 



รายการการต่ออายุใบอนญุาตและการเสยีค่าธรรมเนียม 
 
วัน / เดือน  /ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      

 
      
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ  กอ. ๓) 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

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



 (แบบ  กอ. ๔) 
แบบคําขออนญุาตต่าง ๆ 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


