
 หน้า   ๕๖ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  และนายอําเภออุทุมพรพิสัย  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ ๖ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
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“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๗ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองห้าง 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์บก 
(๒) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   
 (๒.๑) การผลิตขนมจีน   
 (๒.๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๓.๑) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๒) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  ได้แก่  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าชหรือไฟฟ้า   
(๕) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๕.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๕.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต ์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๕.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซ่ึงมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
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 (๕.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๕.๕) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๕.๖) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๖.๑) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ 

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๖.๒) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่นการทาสาร  

เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๖.๓) การอบไม้ 
(๗) กิจการเสริมสวยแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการวิชาชีพเวชกรรม   
(๘) กิจการที่เก่ียวกับการสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๙.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๙.๒) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๙.๓) การพ่นสี   

(๑๐) กิจการอ่ืน  ๆ 
 (๑๐.๑) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๐.๒) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๐.๓) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๐.๔) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๐.๕) การก่อสร้าง 
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
วา่ด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
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(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
ส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาต  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้างประกาศกําหนด   
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ทา้ยข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๑ 
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(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๓ 
(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 
(๕) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๕ 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบรหิารส่วนตําบลหนองห้างเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย   

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มาขอรับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ ผู้ มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน   

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองห้าง   

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดําเนินชีพของประชาชน   

ข้อ ๓๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวัน
ปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๓ การดําเนินการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองห้าง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สําราญ  ชัยภา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง 
เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. ๒๕๕๖ 

 
ลําดับที ่ ประเภทของกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม/ป ี หมายเหตุ 

๑ กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์บก  ได้แก่  การเลี้ยงโค  กระบือ 
๒๐  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐  บาท 

 

๒ กิจการเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํ้าด่ืม 
(๑) การผลิตขนมจีนโดยใช้เคร่ืองจักร 

 
๕๐๐  บาท 

 

 (๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพือ่บริโภคในครัวเรือน ๓๐๐  บาท  
๓ กิจการเกี่ยวกบัการเกษตร 

(๑) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
    (๑.๑) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงมา้ 
    (๑.๒) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
    (๑.๓) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ แรงม้าข้ึนไป 
(๒) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
เครื่องจกัร 
    (๒.๑) ขนาดเล็ก 
    (๒.๒) ขนาดใหญ ่

 
 

๑๐๐  บาท 
๒๐๐  บาท 
๕๐๐  บาท 

 
 

๕๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

 

๔ กิจการเกี่ยวกบัโลหะหรอืแร ่ ได้แก่  การกลึง การเจาะ การ
เช่ือม การตี การตัด การผสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรอืก๊าซ หรือไฟฟ้า 

 
 

๒๐๐  บาท 

 

๕ กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออปุกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรอื
เครื่องกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรอื
เครื่องกล ซึง่มีไว้บรกิารหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจ
น้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรงุยานยนต์ เครื่องจกัร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(๕) การปะ การเช่ือมยาง 
(๖) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
 

๕๐๐  บาท 
 
 

๕๐๐  บาท 
 
 
 

๕๐๐  บาท 
๕๐๐  บาท 
๒๐๐  บาท 
๒๐๐  บาท 

 
 
 
 

    
    
    
 
 
 



ลําดับที ่ ประเภทของกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม/ป ี หมายเหตุ 
๖ กิจการที่เกี่ยวกับไม ้

(๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดลอ่ง 
การทําค้ิว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๒) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรอืการ
พ่นการทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑจ์ากไม้
หรือหวาย 
(๓) การอบไม้ 

 
 

๕๐๐  บาท 
 
 

๕๐๐  บาท 
 

 

๗ กิจการเสรมิสวย แต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการวิชาชีพเวชกรรม 

 
 

 

 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
ได้แก่ การสะสม การผสมซเีมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

 
 

๒๐๐  บาท 

 

๙ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคม ี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๒) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสง่นํ้ามันปโิตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมต่างๆ 
    (๒.๑) สะสมเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 
    (๒.๒) สะสมต้ังแต่ ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๓) การพ่นส ี

 
๓๐๐  บาท 

 
 

๑,๕๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 
๑๐๐  บาท 

 

๑๐ กิจการอื่นๆ 
(๑) การผลิต การซ่อมเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๒) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
(๓) การสะสมวัตถุหรอืสิง่ของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๔) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๕) การก่อสร้าง 

 
 

๑๐๐  บาท 
๕๐  บาท 
๑๐๐  บาท 
๑๐๐  บาท 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ กอ. ๑ 

 
 

แบบคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เขียนที่..................................................... 
วันที่............เดือน..................................พ.ศ............ 

 
๑.ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ..................... 

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.....................................จงัหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................ผู้ขออนุญาต 

๒.พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
 สาํเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบ.ุ.........) 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย 
 อื่นที่จําเป็น 
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

   ๑)……………………………………………………… 
   ๒)……………………………………………………… 
                ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่.............................................ได้รับเรื่องเมือ่วันที่............เดือน........................................พ.ศ.................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลกัฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
          ๑).................................................................... 
          ๒).................................................................... 
          ๓)................................................................... 
 
 
        (ลงช่ือ)......................................................... 
                  (.............................................) 
                   ตําแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ กอ. ๒ 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่..........................................เลขที.่.........................../................................. 
 
 (๑) เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินอนุญาตให้...........................................................................อายุ...................ปี  
สัญชาติ.........................อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที่.................. หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน.......................................... แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.......................................
จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ........................................................................................................................
ประเภท.................................................................................................ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่.....................                
ตําบล................................................อําเภอ.......................................จงัหวัด...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................เสียค่าธรรมเนียนปีละ...........................................บาท
(.......................................................................)  ตามใบเสรจ็รบัเงินเลม่ที่..........เลขที.่..............ลงวันที.่............
เดือน...........................................พ.ศ...................... 
 (๒) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม  หลกัเกณฑ์  และเงือ่นไขที่กําหนดในข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองห้าง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
             (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกิจการที่ได้รบัอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมอิาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพจิารณาให้เพิกถอนใบอนุญาตน้ีได้ 
             (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย 
                     ๔.๑)..............................................................................................................................................                  

            (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเ้มื่อวันที.่............เดือน.................................................พ.ศ....................... 
            (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ...................... 
 
 
 

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

 
คําเตือน ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 

๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ัน  ต้องชําระค่าปรบัเพิม่ข้ึนร้อยละ ๒๐ 
 
 



 
 
 

แบบ  กอ. ๓ 
 

            คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
          

  เขียนที่......................................... 
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ................................  
ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.....................................จงัหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต่อนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองห้าง  โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกจิการว่า............................................................................................
ประเภท...................................................................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.............................................คน  ต้ังอยู่  ณ  
เลขที่.....................หมูท่ี่..................ตําบล............................................อําเภอ......................................................
จังหวัด........................................................  โทรศัพท์........................................... 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑) ใบอนุญาตเดิม 
๒) ใบเสรจ็รบัเงินค่าธรรมเนียม 
๓) ………………………………………………………………………………………………......... 

 ๔) ......................................................................................................................................................... 
 
                ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 
แบบ  กอ. ๔ 

 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

วันที่.............เดือน............................................พ.ศ................ 
          ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้ได้รบัใบอนุญาต  อายุ............ปี  สัญชาติ................. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................................................................. 
ถนน.....................................................................................แขวง/ตําบล.................................................................... 
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
          ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................... 
ประเภท..................................................................................................ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที.่...................... 
ตําบล........................................อําเภอ................................................จงัหวัด............................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
          ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน  ดังต่อไปน้ี 
          (๑)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เลม่ที่............................................
เลขที่...................../..............................ลงวันที่...............เดือน...............................................พ.ศ............................. 
          (๒)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตดังกล่าวได้ชํารุด/สูญหายเมื่อวันที่...................เดือน........................................ 
พ.ศ...................... 
          (๓)  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 
               (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสญูหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกอบด้วย 
               (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรอืชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู้้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  กอ. ๕ 

 
คําขออนุญาตต่าง ๆ 

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

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

 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ................................  
ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.....................................จงัหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................  
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า................................................. ........................................................................ 
ประเภท..................................................................................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..............คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.........................  
หมู่ที่..................ตําบล............................................อําเภอ.......................................จงัหวัด......................................  
โทรศัพท.์.......................................... 
 
 ขอย่ืนคําขอต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองห้าง  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์...................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
                 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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


