
 หนา   ๒๘๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบอน 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๕  )  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย 

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนาบอนโดยความเห็นชอบของสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลนาบอนและนายอําเภอคํามวง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบอน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลนาบอนแลว  เจ็ดวัน   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“คนงาน”  หมายความวาผูปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบกิจการนั้น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบอน   



 หนา   ๒๘๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลนาบอน 

    (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดสดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒)  การผลิตขนมจีน  ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิตลูกชิ้น  หรือกิจการอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกัน  ยกเวนเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

     (๓.๔)  การผลิตน้ําบริโภค 

     (๓.๕)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ืออุปโภคในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   

    (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๔.๑)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๔.๓)  การสะสมปุยเกิน  ๑๐๐  กระสอบ 

     (๔.๔)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 



 หนา   ๒๘๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

    (๕) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๕.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช

ตาง ๆ   

     (๕.๒)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟ  ยกเวนกิจการในขอ  (๕.๑)   

    (๖) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๖.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

รถยนต 

     (๖.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๖.๓)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๖.๔)  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๖.๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับไม   

   (๗.๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การใส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร  เพ่ือการคา 

   (๗.๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือกี่พน  การทา 

สารเคลือบเงา  สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

    (๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๘.๑)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

       (๘.๒)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

     (๘.๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกกอลฟ 

     (๘.๔)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



 หนา   ๒๘๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

     (๘.๕)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ

หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๘.๖)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีเปนอยู 

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๙.๑)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน  เพ่ือการคา 

     (๙.๒)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแตหาเครื่องขึ้นไป 

    (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

       (๑๐.๑)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

     (๑๐.๒)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

     (๑๐.๓)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน 

    (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

      (๑๑.๑)  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

       (๑๑.๒)  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

      (๑๒) กิจการอื่น ๆ 

    (๑๒.๑)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๒.๒)  การประกอบกิจการรับซื้อของเกา 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวนั  นับแตวันท่ีขอบญัญตันิี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะกิจการประเภทเดียวและสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๗ ผูประกอบการกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๘๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเล  ที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม  

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและกวาดลางทําความสะอาดสถานท่ีประกอบกิจการใหสะอาด 

อยูเสมอ 

  (๒) ตองประกอบการคาภายในสถานที่ที่ไดรับอนุญาต 

  (๓) ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณในการประกอบกิจการใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษวัตถุ

หรือวัตถุแหงการประกอบกิจการจักใชเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลง   

สัตวอื่น ๆ 

    (๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลง  หรือสัตวนําโรค 

  (๕) หามมิใหปลอมปนเปอนในผลิตภัณฑประเภทอาหาร  และสีที่ใชผสมอาหาร 

ตองเปนสีที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากองคการอาหารและยา   

  (๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจง 

ความประสงคใหทราบแลว 

  (๘) กิจการบางประเภท  ที่กอใหเกิดกล่ินเหม็น  เหตุรําคาญ  สถานที่ประกอบกิจการ

ตองอยูนอกหรือหางจากเขตชุมชน  หรือ  ดําเนินการตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

    (๙) สถานที่จะตองทํารางระบายน้าํรวมท้ังบอรบัน้าํโสโครก  ดวยวัตถุถาวรที่มีลักษณะ

เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   

    (๑๐) การระบายน้ํา  และรางระบายรวมทั้งบอรับน้ําโสโครก  ตองไมเปนท่ีเดือดรอน 

แกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

    (๑๑) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซมึ  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือมีระบบปองกันกล่ินเสียง  แสง  



 หนา   ๒๘๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

สี  ความส่ันสะเทือน  ส่ิงมีชีวิต  ฝุนละออง  ควัน  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  ซึ่งเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยู

ใกลเคียง  ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําเจาพนักงานสาธารณสุข   

    (๑๒) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

    (๑๓) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

    (๑๔) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูไดรับใบอนุญาต  งดเวนปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวในขอ  ๗  เพียงเทาที่เห็นสมควรหรืออาจเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือความเหมาะสมแกกิจการคา

แตละประเภทซึ่งไดควบคุมแลวก็ได 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ  ๕  ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาต

ไดปฏิบัติครบถวนตามความในขอ  ๗  หรือขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือน 

ตอสุขภาพของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตตามท่ีกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ตองนําหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดง

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  รูปถายไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๔)  ใบรับรองแพทย 

  (๕)  สําเนาหนังสือใบอนุญาตการจดทะเบียนพาณิชยหรือเอกสารประเภทอื่น 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตาม  ขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับคํารองขอตามขอ  ๗  และหลักฐานตามขอ  ๘   

  ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในเวลา

กําหนดตามวรรคหนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง ๆ  ละไมเกินสิบหาวัน  โดยจะมีหนังสือ 



 หนา   ๒๘๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขอรับอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใด  ที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการคาเชนนั้นตอไป  จําตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  และผูขอใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองชําระคาธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนคําขอ 

ตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี 

  ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิก

กิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้  ถาผูประกอบกิจการตามขอ  ๕  คางชําระ

คาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการไวกอนจนกวา

จะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ 

ขอ  ๑๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ไดออกใบอนุญาต  และใหใชเพียงเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาบอน   

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมหรือคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาบอน   

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิก 

การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๘  หากผูไดรับอนญุาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๒๘๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

    การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยนําหลักฐาน 

การแจงความตอเจาพนักงานทองท่ี  แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  โดยนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาต  ใหประกอบกิจการคา  ท่ีไดกําหนดเปนกิจการซึ่งใหควบคุมจะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองรักษาความสะอาดสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ  ๗  

ใหอยูในสภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ   

    (๒)  ตองประกอบกิจการคาภายในเขตสถานที่  และตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต   

    (๓)  ตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

    (๔)  ถาจะเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นกอน 

    (๕)  ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๖)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบหมาย  

เขาตรวจสถานที่เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได  ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจง

ความประสงคใหทราบแลว 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการรายใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีประกอบกับ

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  กรณีท่ีถูกส่ังพักใชใบอนุญาต



 หนา   ๒๘๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

มาแลวสองครั้งและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอน

การประกอบกิจการเสียก็ได 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นและมีเหตุที่ตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ  

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือ

เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติตามหรือ  ปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับใบอนุญาตดังกลาว  ใหสง

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังนั้นตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังนั้นไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการ

ใหเปนไปตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาบอน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได     

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๖  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๗๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  หรือขอ  ๘  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน 

มาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๘๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๗๖   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๖  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๗๙   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๓  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน

มาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๙  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน 

ตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในตามาตรา  ๘๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาบอน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ถนดั  สุพรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาบอน 



บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาบอน 

เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลาํดบัท่ี  

รายการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม   

ต่อปี (บาท) 

 

๑.๑ 

 

 

 

๑.๒ 

 

 

 

 

๒.๑ 

 

 

 

๓.๑ 

 

๓.๒ 

 

 

๓.๓ 

 

 

๓.๔ 

 

 

๓.๕ 

 

 

๑.  กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 

การเล้ียงสัตวบ์ก 

     ก.  การเล้ียงโค  กระบือ       เกิน   ๒๐     ตวั                                                   

     ข.  การเล้ียงสุกร                    เกิน   ๓๐    ตวั           

     ค.  การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่     เกิน    ๑๐๐    ตวั 

การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอานม 

     ก.  เกิน  ๑๐   ตวั   แต่ไม่เกิน  ๒๐   ตวั 

     ข.  เกิน   ๒๐   ตวั   

 

๒.  กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด

สดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

๓.  กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร  เคร่ืองดื่ม  นํา้ดื่ม 

การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

การผลิตขนมจีน 

       ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๕  แรงมา้ 

       ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน   ๕  แรงมา้ 

การผลิตลูกช้ิน ไส้กรอก หรือกิจการอ่ืนๆลกัษณะเดียวกนั 

       ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๕  แรงมา้ 

       ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัร เกิน    ๕  แรงมา้ 

การผลิตนํ้าบริโภค 

     ก.  การผลิตนํ้าบริโภค   โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๕  แรงมา้ 

     ข.  การผลิตนํ้าบริโภค   โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน       ๕  แรงมา้ 

การผลิตไอศกรีม  ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

     ก. โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๒๕  แรงมา้ 

     ข. โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน    ๒๕   แรงมา้ 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



๓.๖ 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ 

 

 

๔.๒ 

 

 

๔.๓ 

 

๔.๔ 

 

 

 

 

 

 

๕.๑ 

 

 

 

๕.๒ 

 

 

 

 

การผลิตนํ้าแขง็  ยกเวน้การผลิตเพื่อใชใ้นสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ

บริโภคในครัวเรือน 

     ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน   ๕  แรงมา้ 

     ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน    ๕  แรงมา้  แต่ไม่เกิน   ๒๐  แรงมา้ 

     ค.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร     ๒๐   แรงมา้  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  แรงมา้ 

     ง.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน    ๑๐๐   แรงมา้ 

๔.  กจิการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 

การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 

     ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๑๐   แรงมา้ 

     ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน      ๑๐   แรงมา้ 

การขดั  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 

     ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๑๐๐  แรงมา้ 

     ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน       ๑๐๐  แรงมา้ 

การสะสมปุ๋ยเกิน  ๑๐๐  กระสอบ (ความจุกระสอบ  ๕๐ กก.) เพื่อการคา้ 

ยกเวน้กลุ่มอาชีพ  

การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงัเพื่อการคา้ 

     ก.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีไม่เกิน   ๕๐   ตารางเมตร      

     ข.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน  ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ 

ตารางเมตร 

     ค.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน   ๑๐๐  ตารางเมตร   

 

๕.  กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะ  หรือแร่ 

การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้

ต่างๆ 

      ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

      ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การอดั

โลหะดว้ย เคร่ืองจกัร  ก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการในลาํดบัท่ี  ๑๔ 

      ก.  การกลึง  การเจาะโดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน  ๒๐  แรงมา้ 

      ข.  การกลึง  การเจาะโดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน     ๒๐  แรงมา้ 

      ค.  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การอดัโลหะโดยใช้

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐  

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 



 

 

 

 

๖.๑ 

 

 

 

 

 

 

๖.๒ 

 

 

 

 

 

๖.๓ 

๖.๔ 

 

 

 

 

๗.๑ 

 

 

 

๗.๒ 

 

 

๘.๑ 

เคร่ืองจกัร 

       ง.  การเช่ือม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การอดัโลหะโดยไม่

ใชเ้คร่ืองจกัร 

๖.  กจิการที่เกีย่วกบัยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 

การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี  การพน่สารกนัสนิม

ยานยนต ์

      ก.  การต่อ  การประกอบรถยนต ์

      ข.  การต่อ  การประกอบรถจกัรยานยนต ์หรือสามลอ้เคร่ือง 

      ค.  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สีรถยนต ์

      ง.  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สีรถจกัรยานยนตห์รือสามลอ้เคร่ือง 

   จ. การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์

การตั้งศูนยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ี

เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 

      ก.  การตั้งศูนยถ่์วงลอ้   

      ข.  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของ ยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  เคร่ืองกลการลา้ง  การอดัฉีดยาน

ยนต ์       

การซ่อม  การอดัแบตเตอร่ี 

การปะ  การเช่ือมยาง 

     ก.  การปะ  การเช่ือมยางรถยนต ์

     ข.  การปะ  การเช่ือมยางรถจกัรยานยนต ์ หรือรถจกัรยาน 

 

๗.  กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้ 

การเล่ือย  การซอย  การขดั  การใส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทาํคิ้ว หรือ

การตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร  เพื่อการคา้ 

     ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน   ๒๐  แรงมา้ 

     ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน        ๒๐   แรงมา้ 

การประดิษฐไ์ม ้ หวาย  เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัรหรือการพน่  การทาสาร

เคลือบเงา หรือการตกแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 

๘.  กจิการทีเ่กี่ยวกบัการบริการ 

การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั                    
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๒๐๐ 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 



 

 

 

๘.๒ 

 

 

 

๘.๓ 

๘.๔ 

๘.๕ 

 

๘.๖ 

 

 

 

 

 

๙.๑ 

๙.๒ 

 

๑๐.๑ 

๑๐.๒ 

 

 

๑๐.๓ 

 

 

๑๑.๑ 

๑๑.๒ 

 

 

 

 

                  ก.  ไม่เกิน   ๒๐   หอ้ง 

                  ข.  เกิน    ๒๐   หอ้ง   แต่ไม่เกิน   ๕๐   หอ้ง 

                  ค.  เกิน   ๕๐   หอ้ง   ข้ึนไป 

การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชุดใหเ้ช่า  หอ้งเช่า  ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการ อ่ืนในทาํนองเดียวกนั 

                  ก.  ไม่เกิน   ๑๐   หอ้ง 

                  ข.  เกิน      ๑๐    หอ้งข้ึนไป 

การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสนามฝึกกอลฟ์ 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะหรือ

กิจการอ่ืนๆในทาํนองเดียวกนั 

 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือ แต่งผม  เวน้แต่กิจการท่ีเป็นอยูใ่นบงัคบั  

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

          ก. ผูรั้บจา้งตดัผม โกนผม ขา เครา กนัคอ กนัหนา้ นวดหนา้ สระผม 

          ข.  ผูรั้บจา้งดดัผม  ทาํการตดัผม หรือจดัทรงผม  ยอ้มผม  สระผม กนั

หนา้ กนั   คอ   นวดหนา้  สระผม 

๙.  กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ 

การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น  เพื่อการคา้ 

การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ตั้งแต่  ๕  เคร่ืองข้ึนไป  ยกเวน้กลุ่มอาชีพ 

๑๐.  กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์ หรือวตัถุที่คล้ายคลงึ 

การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

     ก.  การสะสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

     ข.  การผสมซีเมนต ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา 

 

๑๑.  กจิการที่เกีย่วกบัปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

การสะสมก๊าซ  เพื่อจาํหน่าย 

การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งนํ้ามนัปิโตรเลียม หรือผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมต่างๆ   

     ก.  สถานประกอบการท่ีสะสมไม่เกิน   ๕๐๐  ลิตร 

     ข.  สถานประกอบการท่ีสะสมเกิน   ๕๐๐    ลิตร    ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร         

     ค.  สถานประกอบการท่ีสะสมเกิน    ๑,๐๐๐  ลิตร 

๓๐๐ 
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๕๐๐ 
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๑๒.๑ 

 

 

 

 

๑๒.๒ 

 

 

 

 

๑๒.  กจิการอืน่ๆ 

การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 

     ก.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีไม่เกิน   ๕๐๐   ตารางเมตร      

     ข.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ 

ตารางเมตร 

     ค.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

การประกอบกิจการรับซ้ือของเก่า 

     ก.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีไม่เกิน   ๕๐๐   ตารางเมตร      

     ข.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน  ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  

ตารางเมตร 

     ค.  สถานท่ีประกอบการพื้นท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

 

 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ.๑ 

 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 

        เขียนท่ี …………………………………. 

       วนัท่ี ………. เดือน……………..พ.ศ……..……. 

๑. ขา้พเจา้ …………………………..อาย…ุ…. ปี  สัญชาติ…………….บา้นเลขท่ี …………………… 

หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย ………………. ถนน ……………..แขวง/ตาํบล ………………………….. 

เขต/อาํเภอ …..……… จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท ์……………………........ 

 ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (   )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ………………………..……………………… 

มีคนงาน …………. คน ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงมา้ 

  อตัราค่าธรรมเนียม......................บาท  ตาม……………………….……………………………

 ๒. พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงัน้ีคือ 

  ๑)  สาํเนาบตัรประจาํตวั ( ประชาชน /ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ ) 

  ๒)  สาํเนาทะเบียนบา้น 

  ๓)  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

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

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

   

                                       แผนผงัแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขอ้ความในแบบคาํขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

     ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผูข้อรับใบอนุญาต 

      ( ……………………………. ) 



ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเง่ือนไขดงัน้ี 

……………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 

………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

     ( ลงช่ือ ) ………………………………….  

                           ตาํแหน่ง...................................................... 

 

                                                                               วนัท่ี…….…../……………/………….. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

             (   )    อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้

             (   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

                                                 

                                                                              ( ลงช่ือ ) ………………………………….  

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

                                                ตาํแหน่ง...................................................... 



แบบ กอ.๒ 

 

 

 

 

                          ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เล่มท่ี ……………เลขท่ี…………/…………..       

 อนุญาตให ้……….............……..อาย…ุ…….. ปี  สัญชาติ……….…….  อยูบ่า้นเลขท่ี ….…………. 

หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย ……………. ถนน ………………………แขวง/ตาํบล ……………………………. 

เขต/อาํเภอ ………..……… จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท ์……….…………………... 

 ขอ้ ๑ ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ………………………………………….…. 

โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบการวา่…………………………………ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี ……………. หมู่ท่ี …….…….. 

ตรอก/ซอย ……….……. ถนน ……………แขวง/ตาํบล ………………. เขต/อาํเภอ ………..………..……… 

จงัหวดั……………… หมายเลขโทรศพัท ์………………โทรสาร…………มีพื้นท่ีประกอบการ ……….……. 

ตารางเมตร   ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัขนาด ……………….  แรงมา้  จาํนวนคนงาน........................คน ทั้งน้ีไดเ้สีย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.............บาท (.....................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี เลขท่ี...................................

ลงวนัท่ี.................เดือน..................................พ.ศ. ........................... 

 ขอ้ ๒  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามสุขลกัษณะทัว่ไป ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บญัญติั....................................   

พร้อมคาํขอน้ี  

 ขอ้ ๓  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

   ๓.๑.………………………………………………… 

   ๓.๒……………………………………………………. 

  ใบอนุญาตใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี......................เดือน........................พ.ศ................................ 

    ออกให ้ ณ  วนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.............................. 

(ลงช่ือ)......................................................... 

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

           ตาํแหน่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วนั/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วนั/เดือน/ปีท่ี

หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือเจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน 

  เล่มท่ี เลขท่ี วนั/เดือน/ปี  

      



แบบ กอ.๓ 

คาํขอต่ออายใุบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เขียนท่ี................................................ 

วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ...................... 

                      ขา้พเจา้  ( ) บุคคลธรรมดา  ( )นิติบุคคล ช่ือ....................................................................................... 

อาย.ุ..........ปี สัญชาติ............. เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี.................................................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี/สาํนกังานเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.................................ถนน.....................................

ตาํบล............................จงัหวดั.............................โทรศพัท.์.................................โทรสาร.................................... 

มีความประสงคย์ืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพต่อเจา้พนกังาน 

ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 ๑. ช่ือสถานท่ีประกอบการ................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.............................................................ลาํดบัท่ี...........................................................

กาํลงัเคร่ืองจกัร.............แรงมา้ จาํนวนคนงาน..............คน   ใบอนุญาตฉบบัเดินเลขท่ี................./................... 

ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี..........เดือน.....................พ.ศ......... หมดอายวุนัท่ี..........เดือน............................พ.ศ……........ 

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย................................................ 

ถนน...............................ตาํบล.................อาํเภอ...............................โทรศพัท์.......................... 

โทรสาร........................ อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี.................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ(รวมทั้ง

อาคารประกอบการ) มีเน้ือท่ี....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ..............................

อาคารประกอบการเป็นของ..................................................อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเ่ดิม ( ) ก่อสร้างใหม่ 

ลกัษณะของอาคารประกอบการ.......................เป็นไม ้หรือหอ้งแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรั้บใบอนุญาต

ปลูกสร้างอาคารประเภท..........................................สถานประกอบการอยูใ่กลเ้คียงกบั......................................

การพกัคา้ของผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไม่มี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ดา้นเหนือ................................................................ 

ดา้นใต.้................................................................... 

ดา้นตะวนัออก........................................................ 

ดา้นตะวนัตก.......................................................... 

 ๓. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต(นํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

(ระบุช่ือและปริมาณ) (ถา้มี) 

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

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

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



 ๔. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบาํบดัหรือปรับปรุง 

คุณภาพนํ้าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๕. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการประกอบการ ไดแ้ก่ (ระบุ ขนาด จาํนวน) 

  ๕.๑............................................ขนาด................................จาํนวน........................ 

  ๕.๒...........................................ขนาด................................จาํนวน........................ 

  ๕.๓............................................ขนาด................................จาํนวน........................ 

๖. มาตรการป้องกนัอนัตรายสาํหรับผูป้ฏิบติังาน/คนงาน 

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

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

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

๗. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

๘. แผนท่ีแสดงพื้นท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเคร่ืองจกัร(หากมีหลายชั้น ใหแ้สดงทุกชั้น) รวมทั้งท่ีพกัของ

ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ (ถา้มี) 

 

          ลงช่ือ......................................................................ผูย้ืน่คาํขอต่ออาย ุใบอนุญาต 

ตาํแหน่ง............................................................ 

วนัท่ี............/................................/.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๔ 

คาํขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เขียนท่ี.............................................................. 

วนัท่ี..............เดือน......................... พ.ศ. ................... 

ขา้พเจา้....................................................................................... ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

               �เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่า้นเลขท่ี....................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................

หมู่ท่ี.............ตาํบล/แขวง............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั................................................ 

          � เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................................................................................................ 

จดทะเบียนเม่ือ....................................เลขทะเบียน...............................มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี............................... 

ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................หมู่ท่ี........................ตาํบล/แขวง...................................

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.......................................โดย....................................................

ผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต    อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย.........................

ถนน...........หมู่ท่ี...........ตาํบล/แขวง......................อาํเภอ/เขต............................จงัหวดั.......................................

 ขอยืน่คาํขอรับใบแทนใบอนุญาต..................................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ขา้พเจา้ไดรั้บใบอนุญาต.................................................................................................................... 

เลขท่ี.....................ลงวนัท่ี.........................เดือน.................................................พ.ศ. ............................................. 

ท่ีบา้นเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย................................ถนน……..............หมู่ท่ี............................................. 

ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................. 

ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี..................................เป็นท่ีดินของ........................................ 

ขอ้ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดงักล่าวไดสู้ญหาย/ถูกทาํลาย/ชาํรุด เม่ือวนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ……........... 

ขอ้ ๓ พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้คือ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหน้าํใบแจง้ความวา่ใบอนุญาต สูญหายของสถานีตาํรวจแห่งทอ้งท่ีท่ี

ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดว้ย 

 (๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทาํลายหรือชาํรุดบางส่วน ใหแ้นบใบอนุญาตท่ีถูกทาํลายหรือชาํรุดบางส่วน

นั้นมาดว้ย 

 

 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 

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

       ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 



หมายเหตุ (๑) ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้หขี้ดฆ่า 

(๒) ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง � หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 

หมายเหตุของเจา้หนา้ท่ี 

จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อรับใบแทนใบอนุญาตทราบวา่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลา  

ภายในวนัท่ี..........................เดือน...........................................................พ.ศ. ....................................................... 

ผูข้อใบแทนใบอนุญาตไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต............................................................................

เป็นเงิน...............บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............................เลขท่ี………………....ลงวนัท่ี………….........

เดือน.................................................พ.ศ……………............... 

ออกใบแทนใบอนุญาตแลว้ เล่มท่ี.........................................ฉบบัท่ี...........................ลงวนัท่ี................................. 

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

 

 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 

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

ตาํแหน่ง..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บบ กอ. ๕ 

คาํขอแกไ้ขรายการในใบอนุญาต 

เขียนท่ี………………………………………………… 

วนัท่ี………. เดือน ………………… พ.ศ. ………….. 

 ขา้พเจา้ …………………………………………… อาย ุ………….. ปี สัญชาติ…...…………………… 

บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท่ี ……………………… ออกให ้ณ ……………….......………………………… 

อยูเ่ลขท่ี ……….……… ตรอก/ซอย………………ถนน ………………………….………หมู่ท่ี ………………. 

ตาํบล/แขวง ……………......อาํเภอ/เขต …………..… จงัหวดั ………..………โทรศพัท ์…………………….. 

ขอแกไ้ขรายการในใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการ เลขท่ี …………………………………..................... 

ในนามของ........................................................................................ (ช่ือผูรั้บอนุญาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีนาํเขา้)   อยูเ่ลขท่ี ...................………. ตรอก/ซอย …….………………ถนน …………............………

หมู่ท่ี ……….……ตาํบล/แขวง ……………….อาํเภอ/เขต ………………… จงัหวดั …………..……………… 

โทรศพัท ์…………………………………………….. 

รายการท่ีขอแกไ้ข ………………….....................................................……………………......………………… 

…………………………………………………………………………….……………........................................

................………………………………………………………………………………………………………….

…………….....................................................……………………………………………………………………

…………………………………….…………….....................................................……………………………

…………………………………………………………………………….……………........................................

.............………………………………………………………………………………………………………….

…………….....................................................……………………………………………………………………

…………………………………….…………….....................................................……………………………

…………………………………………………………...….…………….....................................................… 

 

 

 

(ลายมือช่ือ) ………………………………….... ผูย้ืน่คาํขอ 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. ๖ 

คาํร้องบอกเลิกกิจการ 

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เขียนท่ี........................................................... 

วนัท่ี............เดือน....................................พ.ศ. .................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... อายุ..............ปี   สัญชาติ..........................

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี � - ���� - ����� - �� - � อยูบ่า้นเลขท่ี..................

หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล................................................

เขต/อาํเภอ..........................................เทศบาล/อบต......................................จงัหวดั…………...............................

หมายเลขโทรศพัท.์.................................................... 

ไดรั้บ � ใบอนุญาต จดัตั้ง/ประกอบกิจการ 

เล่มท่ี................เลขท่ี...............ปี..................ประเภทกิจการ............................................................................. 

โดยใชช่ื้อสถานประกอบการวา่........................................................................................................................ 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................... 

แขวง/ตาํบล.......................................เขต/อาํเภอ...............................เทศบาล/อบต.......................................... 

จงัหวดั.............................................หมายเลขโทรศพัท์....................................................... 

ขอแจง้เลิกดาํเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน..........................พ.ศ...................... 

พร้อมทั้งไดแ้นบหลกัฐานท่ีนาํมาประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

� ๑. ใบอนุญาต จดัตั้ง/ประกอบกิจการ 

� ๒. สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ 

� ๓. ใบแทนใบอนุญาต จดัตั้ง/ประกอบกิจการ 

� ๔. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ 

� ๕. หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ 

และผูรั้บมอบอาํนาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมายื่นคาํขอดว้ยตนเอง) 

� ๖. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติ 

บุคคล (กรณีผูข้อเลิกดาํเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 

ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูย้ืน่คาํร้อง 

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


