
 หนา  ๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตาํบลนาสะอาดโดยความเห็นชอบ 

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดนับตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้   เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวของกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด   

ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว   

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๔)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๗)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายและเพ่ือการบริโภค   

ในครัวเรือน 

  ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๒)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การผลิตการสะสมปุย 

  ๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา 

   (๒)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๖. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ   

หรือจําหนายและในการประกอบธรุกิจนัน้  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล 

ดังกลาวดวย 
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   (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

   (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา 

สารเคลือบเงาสีหรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๓)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบการกิจการหอพัก  หองพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  คาราโอเกะ   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๒)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

   (๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 
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   (๒)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๓)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๔)  การพนสี 

   (๕)  การโม  การบดชัน 

   (๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๗)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรอืสารเคมีอนัเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  ๑๒. กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การผลิตการซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 

   (๒)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๓)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๔)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๕)  การกอสราง 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่  ที่ใชประกอบการและมาตรการ 

ปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๔  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ผูใดประสงคท่ีจะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลนาสะอาดกําหนด 
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ขอ ๘ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดอืดรอนแกผูใชน้าํในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน   

ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง   

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนทีท่ําการอยูในสถานท่ีนัน้   

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 

และส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานท่ีเล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ   

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่   

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 



 หนา  ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๑๐ ผูประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม 

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช  ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดแูลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลง 

และสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลา 

อันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  รวมท้ังระเบยีบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตาํบลนาสะอาด 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ 

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา   

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถาประกอบกิจการคา   

ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภท 

ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 



 หนา  ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลนาสะอาด 

ขอ ๑๕ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา   

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองบอกเลิก 

กิจการคาตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาต  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนญุาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา  ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด ๆ    

ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือ 

จากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติตําบลนี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท   

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๕ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขท่ัวไปที่กําหนดไวในขอ  ๕  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๗ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้  หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตรา   

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 



 หนา  ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาต  ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

ตามขอ  ๒๑  ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๙ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๔  อยูในวันที่ขอบัญญัตนิี้มผีลใชบังคับเปนกจิการ   

ที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาดเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี 

อํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สันต  ซาสุด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสะอาด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด  

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

 -  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสุกร  

 -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ  

 -  ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๕ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

 -  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

 -  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

๒.๑ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา    

 เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  ซอสอ่ืน  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 -  สะสม  และการทํา ๒๐๐ 

๒.๒ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  สัตว  หรือพืช   

 -  ทําหรือตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง  การเค่ียวมันกุง ๓๐๐ 

 ทํามันหมู  

 -  การนึ่งปลา  การตมปลา  ซ่ึงใชแทนการนึ่ง  

 ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  ตอ/วัน ๕๐๐ 

 ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐ กิโลกรมั ตอ/วัน ๑,๐๐๐ 

๒.๓ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

 -  โรงงานใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 -  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
 



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
๒.๔ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  

 -  การแกะกุง/ปลา/หอย  
      -  ตั้งแต  ๑๐  -  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 
      -  ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 
      -  ตั้งแต  ๒๐๑  กิโลกรัม ข้ึนไป/วัน ๓๐๐ 

๒.๕ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  
 -  โรงงานผลิตลูกชิ้น ๓๐๐ 

๒.๖ การผลิต  น้ํากลั่น  น้ําบริโภค  
 -  โรงงานผลิตน้ํากลั่น ๕๐๐ 
 -  โรงงานผลิตน้ําบริโภคบรรจขุวด ๒๐๐ 
 -  โรงงานเจาะน้ําบาดาล  ดวยเครื่องจักร  เพ่ือจําหนาย ๓๐๐ 

๒.๗ การผลิตน้ําแข็ง  
 -  โรงงานผลิตน้ําแข็ง ๕๐๐ 
 -  การตมกลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 

๓ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  
๓.๑ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
 -  สะสมและการทํา ๒๐๐ 

๓.๒ การสีขาวดวยเครื่องจักร  
 -  โรงสีขาวขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑๕  แรงมา) ๒๐๐ 
 -  โรงสีขาวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงมาแตไมเกิน  ๔๐  แรงมา) ๓๐๐ 
 -  โรงสีขาวขนาดใหญ  (เกิน  ๔๐  แรงมา) ๕๐๐ 

๓.๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  
 -  โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก และเมล็ดพันธอ่ืนนอกจากขาว  ๓๐๐ 
 -  โรงงานนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๓.๔ การผลิต  และสะสมปุย  
 -  ใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 -  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

๔ กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร  
๔.๑ การกลึง  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด ๒๐๐ 

 โลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา  
๔.๒ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร  

 -  การกองการสะสมแรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑  ไร ๕,๐๐๐ 
 -  การกองการสะสม  แรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑  ไร ๑๐,๐๐๐ 

๕ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
๕.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม  

 ยานยนต  



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  

 ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๓ รานขายรถจักรยานยนตท่ีมีบริการซอมหรือปรับปรุงดวย ๑,๐๐๐ 

๕.๔   รานขายเครื่องยนตเรือ  ท่ีมีบริการซอมหรือปรับปรุงดวย ๑,๐๐๐ 

๕.๕   สถานประกอบการท่ี  ลาง  อัดฉีด  ยานยนต ๒๐๐ 

๕.๖ สถานประกอบการท่ีผลิต  ซอม  และอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 

๕.๗ รานปะยาง  เชื่อมยาง ๒๐๐ 

๕.๘ รานอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๓๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับไม  

๖.๑ การเลื่อยและซอยไม  ท่ียังไมไดแปรรูป  โดยใชเครื่องจักร  

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ 

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒  แรงมา  -  ๕  แรงมา ๖๐๐ 

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

๖.๒ การเลื่อย  และซอยไมท่ียังไมไดแปรรูปโดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

๖.๓ การเลื่อย  และการซอยไมท่ีแปรรูปแลว  

 -  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 -  โดยการใชเครื่องจักร ๖๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

๗.๑ -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  หอง ๒๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  หอง ๓๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  หอง ๔๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  เกิน  ๔๐  หอง ๕๐๐ 

 -  หองเชา  ขนาด  ๕  -  ๑๐  หอง ๒๐๐ 

 -  หองเชา  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐ 

 -  หองเชา  เกิน  ๒๐  หอง ๔๐๐ 

๗.๒ รานอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 

๗.๓ รานเสริมสวย  หรือหองแตงผม ๒๐๐ 

๘ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๘.๑ -  รานเย็บผาท่ีมีจักร  ๕  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 -  รานซักอบรีด  หรืออัดกลีบผา ๒๐๐ 

 -  รานยอมผา  หรือกัดสีผา  รวมถึงสิ่งทออ่ืน ๓๐๐ 
 



 
๔ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๙ กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
๙.๑ -  สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

 -  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 

 -  สะสมเกิน  ๕  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 

 -  สะสมเกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  

๑๐.๑ โรงงานบรรจุกาชหุงตม ๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง  

 -  คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 

 -  สถานท่ีบริการจําหนาย  (ปม) ๒๐๐ 

 -  รานคายอย ๑๐๐ 

๑๐.๓ การสะสมถานหิน  หรือถานโคก ๘๐๐ 

๑๐.๔ โรงโมหิน ๑,๕๐๐ 

๑๑ กิจการอ่ืน ๆ  

๑๑.๑ รานซอมเครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา ๒๐๐ 

๑๑.๒ รานรับซ้ือของเกา  ขวด  แกว  รวมท้ังวัสดุท่ีเลิกใชอ่ืน ๒๐๐ 

๑๑.๓ โกดัง  เก็บสินคา ๓๐๐ 

๑๑.๔ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเลิกใชแลว ๒๐๐ 

๑๑.๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ ฯลฯ  

 -  โรงงานผลิต  -  บรรจ ุ ๑,๐๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดเล็ก ๓๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดกลาง ๕๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดใหญ ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การกอสราง  

 -  การกอสรางตึกอาคาร  หรือสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีกอใหเกิดฝุนละออง  มลพิษ ๒๐๐ 

 ท่ีทําใหระคายตอระบบหายใจ  
 



 (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 
 (   )  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการทีม่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท........................................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ................................................................. 
 (   )  กิจการรบัทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจาํกัดที่...................................................................................   
   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................................   
   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่....................................................................................   
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...............................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (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)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น              
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติตําบล / ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑)................................................................................................................................................... 
  ๓.๒)................................................................................................................................................... 
  ๓.๓)................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................   

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................... 
             (..........................................) 
     ตําแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ิน 
เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

 
    
    
    
    
    
    
    
 
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......................................................................   
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................  
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  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)....................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                        (....................................) 

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

 
 



(แบบ  กอ.  ๔) 
แบบคําขอหนงัสือรับรองการแจ้ง 

 
        เขียนที่............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.......................................   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..............................อบต. ...............................................................  
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................  
 ๑)  ขอย่ืนคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  
ช่ือสถานที่ประกอบกิจการ............................................................................................................................................  
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตําบล.......................  
อําเภอ........................................จังหวัด..................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................. 
 ๒)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะอาด  
พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังน้ี  คือ 
  ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๒.๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ....................................................................................................................   
   ๒.๓.๑) ............................................................................................................................... 
   ๒.๓.๒) ............................................................................................................................... 
  ๒.๔) ...............................................................................................................................................   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)......................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                 (.....................................) 

ใบรับแจ้ง 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง........................................................  
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะอาด  โทรศัพท์  042145430 
ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
 
      (ลงช่ือ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหน่ง....................................................................   

 



 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 

 
จากการตรวจสอบคําขอ     (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้     (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  เพราะ
........................................................................................
(ลงช่ือ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข              (ลงช่ือ).............................................
          (....................................)                         (............................................)
ตําแหน่ง............................................................         ตําแหน่ง.....................................................
          วันที่........../............/............                         วันที่............/............/.............
 


