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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขาดินโดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาดินและนายอําเภอเขาพนม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  นับตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาดินแลวสิบหาวันเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

      (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๒.๒)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

      (๓.๑)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น  ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๒)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๓)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

      (๓.๔)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๕)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

      (๓.๖)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
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      (๓.๗)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายและเพ่ือการบริโภค    

ในครัวเรือน 

  (๔)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

      (๔.๑)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

      (๔.๒)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

      (๔.๓)  การขดั  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

      (๔.๔)  การผลิตการสะสมปุย 

      (๔.๕)  การผลิต  การสกัดน้ํามันปาลมจากผลปาลมดิบ 

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

      (๕.๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา 

      (๕.๒)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๖)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

      (๖.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

      (๖.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

      (๖.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องจักรกลดังกลาวดวย 

      (๖.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

      (๖.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

      (๖.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

      (๖.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

      (๗.๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 
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       (๗.๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

       (๗.๓)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

       (๘.๑)  การประกอบการกิจการหอพัก  หองพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  คาราโอเกะ  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

       (๘.๒)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

       (๘.๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

       (๙.๑)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

       (๙.๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผาดวยเครื่องจักร 

       (๙.๓)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ไดแก  การสะสม  

การผสมซีเมนต  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๑.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 

     (๑๑.๒)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง  ๆ 

     (๑๑.๓)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๑.๔)  การพนสี 

     (๑๑.๕)  การโม  การบดชัน 

     (๑๑.๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๑.๗)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๑.๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
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   (๑๒)  กิจการอื่น  ๆ 

       (๑๒.๑)  การผลิตการซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

       (๑๒.๒)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

       (๑๒.๓)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

       (๑๒.๔)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

       (๑๒.๕)  การกอสราง 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชประกอบการ 

และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๔  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาดินในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแต 

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตาม

ขอบัญญัติตําบลนี้ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาดินกําหนด 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม    

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน
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ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ินไอเสีย

ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ี

อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

    (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

    (๘)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

    (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใน

สถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

   (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี    

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 

ขอ ๑๐ ผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ    

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 
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   (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

   (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นกอน 

   (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบยีบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียวถาประกอบ

กิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียวประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเขาดิน 

ขอ ๑๕ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๓  กอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคํารองบอกเลิก

กิจการคาตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  กอ.  ๔ 
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ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ได

รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติตําบลนี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ

รายละเอียดใด  ๆ  ใหผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง  ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

   (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
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กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุผลท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้บังคับใชผูดําเนินการตามประเภท     

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะท่ีเปนการคาโดยไมไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๕ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขท่ัวไปที่กําหนดไวในขอ  ๕  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก     

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๗ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตรา  

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

ตามขอ  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๙ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๔  อยูในวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนกิจการ  

ที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่งดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตํ าบลเขาดิน เปน ผู รั กษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บุญภาศ  ซื่อตรง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาดนิ 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

 ๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

 (๑) เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

 (๒) เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๒  การเลี้ยงสุกร  

 (๑) เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 

 (๒) เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 (๓) เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

 ๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ  

 (๑) ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 (๒) เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 ๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

 (๑) เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

 (๒) เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตวั ๒๐๐ 

 (๓) เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

 ๑.๕  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

 (๑) ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

 (๒) เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 (๓) เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

 ๒.๑  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา    

 เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  ซอสอ่ืน  

 (๑) โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 (๒) สะสม  และการทํา ๒๐๐ 

 ๒.๒  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  สัตว  หรือพืช    

 (๑) ทําหรือตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง   

การเค่ียวมันกุงทํามันหมู 

๓๐๐ 

 (๒) การนึ่งปลา  การตมปลา  ซ่ึงใชแทนการนึ่ง  

      ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอ/วัน ๕๐๐ 
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      ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมตอ/วัน ๑,๐๐๐ 

 ๒.๓  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

 (๑) โรงงานใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๒) ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๒.๔  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ไดแก  การแกะกุง/ปลา/หอย  

 (๑) ตั้งแต  ๑๐  -  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 

 (๒) ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

 (๓) ตั้งแต  ๒๐๑  กิโลกรัมข้ึนไป/วัน ๓๐๐ 

 ๒.๕  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  ไดแก  โรงงานผลิตลูกชิ้น ๓๐๐ 

 ๒.๖  การผลิต  น้ํากลั่น  น้ําบริโภค  

 (๑) โรงงานผลิตน้ํากลั่น ๕๐๐ 

 (๒) โรงงานผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด ๒๐๐ 

 (๓) โรงงานเจาะน้ําบาดาล  ดวยเครื่องจักร  เพ่ือจําหนาย ๓๐๐ 

 ๒.๗  การผลิตน้ําแข็ง  

 (๑) โรงงานผลิตน้ําแข็ง ๕๐๐ 

 (๒) การตมกลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 

๓. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 ๓.๑  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

 (๑) โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 (๒) สะสมและการทํา ๒๐๐ 

 ๓.๒  การสีขาวดวยเครื่องจักร  

 (๑) โรงสีขาวขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑๕  แรงมา) ๒๐๐ 

 (๒) โรงสีขาวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๔๐  แรงมา) ๓๐๐ 

 (๓) โรงสีขาวขนาดใหญ  (เกิน  ๔๐  แรงมา) ๕๐๐ 

 ๓.๓  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  

 (๑) โรงงานขัด  กะเทาะ  และบดเมล็ดกาแฟ  โกโก  และเมล็ดพันธอ่ืน

นอกจากขาว   

๓๐๐ 

 (๒) โรงงานนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

 ๓.๔  การผลิต  และสะสมปุย  

 (๑) ใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๒) ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ๓.๕  การผลิต  การสกัดน้ํามันปาลมจากผลปาลมดิบ  

๒ 
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 (๑) โรงงานท่ีใชเครื่องจักรไมเกิน  ๑๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 

 (๒) โรงงานท่ีใชเครื่องจักรเกิน  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา ๓,๐๐๐ 

 (๓) โรงงานท่ีใชเครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

๔. กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร  

 ๔.๑  การกลึง  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา 

๒๐๐ 

 ๔.๒  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร  

 (๑) การกองการสะสมแรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑  ไร ๕,๐๐๐ 

 (๒) การกองการสะสม  แรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑  ไร ๑๐,๐๐๐ 

๕. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 ๕.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม    

 (๑) กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 (๒) กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

 ๕.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  

 ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 (๑) กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 (๒) กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  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  การเลื่อยและซอยไมท่ียังไมไดแปรรูป  โดยใชเครื่องจักร  

 (๑) เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ 

 (๒) เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒  แรงมา  -  ๕  แรงมา ๖๐๐ 

 (๓) เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

 ๖.๒  การเลื่อย  และซอยไมท่ียังไมไดแปรรูปโดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 ๖.๓  การเลื่อย  และการซอยไมท่ีแปรรูปแลว  

 (๑) โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๒) โดยการใชเครื่องจักร ๖๐๐ 

๓ 
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๗. กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

 ๗.๑  หอพัก  หองพัก  หองเชา    

 (๑) หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  หอง ๒๐๐ 

 (๒) หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  หอง ๓๐๐ 

 (๓) หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  หอง ๔๐๐ 

 (๔) หอพัก  หองพัก  เกิน  ๔๐  หอง ๕๐๐ 

 (๕) หองเชา  ขนาด  ๕  -  ๑๐  หอง ๒๐๐ 

 (๖) หองเชา  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐ 

 (๗) หองเชา  เกิน  ๒๐  หอง ๔๐๐ 

 ๗.๒  รานอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 

 ๗.๓  รานเสริมสวย  หรือหองแตงผม ๒๐๐ 

๘. กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 ๘.๑  รานเย็บผา  ซักอบรีด  หรืออัดกลีบผา  

 (๑) รานเย็บผาท่ีมีจักร  ๕  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 (๒) รานซักอบรีด  หรืออัดกลีบผา ๒๐๐ 

 (๓) รานยอมผา  หรือกัดสีผา  รวมถึงสิ่งทออ่ืน ๓๐๐ 

๙. กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 ๙.๑  สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

 ๙.๒  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 

 ๙.๓  สะสมเกิน  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 

 ๙.๔  สะสมเกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  

 ๑๐.๑  โรงงานบรรจุกาชหุงตม ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง  

 (๑) คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 

 (๒) สถานท่ีบริการจําหนาย  (ปม) ๒๐๐ 

 (๓) 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 

๔ 
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 ๑๑.๓  โกดัง  เก็บสินคา ๓๐๐ 

 ๑๑.๔  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเลิกใชแลว ๒๐๐ 

 ๑๑.๕  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ  ฯลฯ  

 (๑) โรงงานผลิต  -  บรรจุ ๑,๐๐๐ 

 (๒) โกดังเก็บสินคาขนาดเล็ก ๓๐๐ 

 (๓) โกดังเก็บสินคาขนาดกลาง ๕๐๐ 

 (๔) โกดังเก็บสินคาขนาดใหญ ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๖  การกอสราง  ตึกอาคาร  หรือสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีกอใหเกิดฝุนละออง  มลพิษ

ท่ีทําใหระคายตอระบบหายใจ 

๒๐๐ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 



 
 

          (แบบ  กอ.  ๑) 

แบบคํารับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..   

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

 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................  

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  

จังหวัด.....................................................หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...............................................................................  

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

 (  )  กิจการท่ีมีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................  

มีคนงาน........................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา 

 (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท........................................................  

ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร................................................................. 

 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

  M เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี...................................................................................   

  M เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................................   

  M เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี....................................................................................   

  M เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................................  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน 

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ  คือ 

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

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

 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 

 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...............................................................................   

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

 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...............................................................................................................   

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

 

      (ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

     ตําแหนง..........................................................วันท่ี........../........../........ 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

      (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

     ตําแหนง.........................................................วันท่ี......../............./.......... 



 
 

  (แบบ  กอ.  ๒) 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี  ..............เลขท่ี....................../...................... 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี........................  

หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตําบล.......................................   

อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.........................................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................................................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................  

โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม  

ใบอนุญาต...........................................บาท  (............................................................................................................)  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑)................................................................................................................................................... 

  ๓.๒)................................................................................................................................................... 

  ๓.๓)................................................................................................................................................... 

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

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

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี  ..................เดือน..........................................พ.ศ.  ............................... 

 

 

 

      (ลงชื่อ)........................................... 

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

     ตําแหนง..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 



 
 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  (แบบ  กอ.  ๓) 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

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

 ขาพเจา..........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.....................................  

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..................................อบต......................................................................  

จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท......................................................................   

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท....................................................................................  

ตามใบอนุญาตเลขท่ี.....................เลขท่ี................./..............  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ..............  

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)...........................................................................................................................................   

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑)  ...................................................................................................................................   

   ๓.๒)  ...................................................................................................................................   

  ๔).....................................................................................................................................................   

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ).............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ     (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต     (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

    (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...........................  

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

(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข         (ลงชื่อ)............................................. 

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

ตําแหนง............................................................       ตําแหนง..................................................... 

      วันท่ี........../............/............               วันท่ี............/............/............. 



 
 

  (แบบ  กอ.  ๔) 

คําขออนุญาตการตาง  ๆ   

 

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

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

 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..........................................................................................อายุ .....................ป 

สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย............................................ถนน......................... 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................  โทรสาร.............................................. 

โดยใชชื่อตลาดวา........................................................................................................................................................... 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................................ถนน............................................. 

ตําบล........................................................อําเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

โทรศัพท..........................................โทรสาร.......................................... 

 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ).....................................................ผูขออนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
	เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๗

