
 หนา   ๑๐๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอรัง 
เรื่อง   การควบคุมกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอรัง  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบอรัง   

โดยความเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลบอรังและนายอําเภอวิเชียรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอรัง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอรังนับแตวันถัดจากวันท่ีได

ประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลบอรังแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัติซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ี 

เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น   

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
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  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอรัง   

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ   

หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด  ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง  ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบอรัง   

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
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    (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

    (๓.๑)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๒)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๓)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

    (๓.๔)  การผลิตน้ํ าแข็ง  ยกเวนการผลิตเ พ่ือใช ในสถานที่ จําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

    (๔.๑)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

    (๔.๒)  การสีขาวดวยเครื่องจักร  ยกเวนโรงสีขาวชุมชน 

    (๔.๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

    (๔.๔)  การผลิต  การสะสมปุย 

    (๔.๕)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๕.๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา 

  (๖)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๖.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิมยานยนต   
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    (๖.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๖.๓)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

    (๖.๔)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

    (๖.๕)  การปะ  การเชื่อมยางยานยนต  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

    (๗.๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๗.๒)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  ยกเวนเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๘.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๘.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแต เปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๘.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๘.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๘.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๘.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๘.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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      (๘.๘)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

      (๘.๙)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   

     (๘.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๘.๑๑)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

      (๙.๑)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป   

      (๙.๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      (๙.๓)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ 

  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๐.๑)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๐.๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

     (๑๐.๓)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   

  (๑๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๑.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๑.๒) การผ ลิต   การก ล่ัน   การสะสม  การขนส งน้ํ ามันป โตร เ ลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ  ยกเวนการสะสมไวใชในครัวเรือน 

     (๑๑.๓)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๑.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
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     (๑๑.๕)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๑.๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

  (๑๒)  กิจการอื่น  ๆ   

     (๑๒.๑)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

     (๑๒.๒)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

     (๑๒.๓)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๒.๔)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  ผูดําเนินกิจการตามขอ  ๕  ท้ังเปนการคาและไมเปนการคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขทั่วไปเพ่ือการดูแลสุขภาพหรือลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากที่นั่น

โดยสะดวก 

   (๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุ

ถาวรท่ีมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือแกผูอยู

อาศัยใกลเคียง 

   (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๕)  ตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค 
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    (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ  โดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวกับ 

การผลิตอาหาร   

    (๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกลักษณะ 

    (๘)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น 

    (๙)  สถานที่เล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่ สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาที่ 

ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๑)  ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกสุขลักษณะปลอดภัย 

ตอสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  สถานท่ีประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานท่ีประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ   

วาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

   (๖)  อื่น  ๆ   

ขอ  ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น  ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

   (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

   (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือท่ีอยูใกลเคียง 

   (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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    (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํ า  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง 

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

    (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น  ๆ 

    (๘)  ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

    (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐)  สถานท่ีเล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

   (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอรัง 

ขอ  ๒๒  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๒๑  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ. ๒ 

ขอ  ๒๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว  ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองประกอบกิจการนั้น  ๆ   ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต  วัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต 

   (๒)  ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยูใน

สภาพที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

   (๓)  ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบการกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลง   

และสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 
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   (๔)  ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น  

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

   (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

   (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

   (๗)  กรณีที่ผูประกอบกจิการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเตมิ

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๘)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวน

ตําบลบอรัง 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตนี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลบอรังเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และ  ขอ  ๒๓  ดวย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่ มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณี ท่ี เปนการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
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ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๗  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบอรัง   

ขอ  ๒๙  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๑  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๒  ใหใชแบบพิมพตาง  ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใช  แบบ  กอ. ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง  ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ  ๓๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอรัง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๑๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๙  บรรดาใบอนุญาตการคาเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวัน

ประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชบังคับตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๔๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอรังเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หทัยรัตน  ทองใจสด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบอรัง 



บบัญชชีอบัตราคค่าธรรมเนชียมทท้ายขท้อบบัญญบัตติองคค์การบรติหารสค่วนตตาบลบค่อรบัง
เรรรื่อง  การควบคคุมกติจการทชีรื่เปป็นอบันตรายตค่อสคุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป
(บาท)

หมายเหตคุ

๑ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับการเลชีลี้ยงสบัตวค์

กฎ
กระทรวง
กกกำหนดไมม
เกกินฉบบับละ
๑๐,๐๐๐

บกำท

๑.๑ กกำรเลลลี้ยงสบัตวว์บก  สบัตวว์ปปีก  สบัตวว์นกลี้กำ  สบัตวว์เลลลี้อยคลกำนหรลอแมลง
ก.  กกำรเลลลี้ยงมม้กำ  โค  กระบลอ
  -  ตบัลี้งแตม  ๑๐  –  ๒๐  ตบัว
  -  ตบัลี้งแตม  ๒๑  ตบัวขขลี้นไป

๕๐
๒๐๐

ข.  กกำรเลลลี้ยงสสุกร
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๕  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๒๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๒๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๔๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๔๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๕,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๕,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑๐,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑๐,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไป

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
ค.  กกำรเลลลี้ยงสบัตวว์ปปีก  (เปป็ด,  ไกม,  หมกำน)  
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๕๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๕๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๒,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๒,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๕,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๕,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไปแตมไมมเกกิน  ๑๐,๐๐๐  ตบัว
  -  กกำรเลลลี้ยงตบัลี้งแตม  ๑๐,๐๐๐  ตบัวขขลี้นไป  

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
ง.  กกำรเลลลี้ยงสบัตวว์นกลี้กำเพลพื่อจกกำหนมกำย ๑๐๐
จ.  กกำรเลลลี้ยงสบัตวว์อลพื่น  ๆ  ตบัลี้งแตม  ๒๑  ตบัวขขลี้นไปเพลพื่อจกกำหนมกำย ๑๐๐

๒ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับสบัตวค์และผลติตภบัณฑค์
๒.๑ กกำรฆมกำสบัตวว์  ยกเวม้นในสถกำนทลพื่จกกำหนมกำยอกำหกำร  กกำรเรมขกำย  

กกำรขกำยในตลกำด  และกกำรฆมกำเพลพื่อบรกิโภคในครบัวเรลอน
ก.  โดยไมมใชม้เครลพื่องจบักร
ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร

๕๐๐
๑,๐๐๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป หมายเหตคุ
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(บาท)
๓ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับอาหาร  เครรรื่องดรรื่ม  นตลี้าดรรื่ม

กฎ
กระทรวง
กกกำหนดไมม
เกกินฉบบับละ
๑๐,๐๐๐

บกำท

๓.๑ กกำรผลกิต  กกำรหมบัก  กกำรสะสมปลกำรม้กำ  ปลกำเจมกำ  กสุม้งเจมกำ  
ยกเวม้นกกำรผลกิตเพลพื่อบรกิโภคในครบัวเรลอน
ก.  กกำรผลกิต  กกำรหมบัก
ข.  กกำรสะสม

๕๐๐
๕๐๐

๓.๒ กกำรผลกิตเสม้นหมลพื่  ขนมจลน  กก๋วยเตลตี๋ยว  เตม้กำหหม้  วสุม้นเสม้น  
เกลลี้ยมอลตี๋  ยกเวม้นกกำรผลกิตเพลพื่อบรกิโภคในครบัวเรลอน
ก.  โดยไมมใชม้เครลพื่องจบักร
ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร

๒๐๐
๕๐๐

๓.๓ กกำรผลกิตนกลี้กำกลบัพื่น  นกลี้กำบรกิโภค
ก.  โดยไมมใชม้เครลพื่องจบักร
ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร  ทลพื่มลกกกำลบังรวมกบันไมมเกกิน  ๒๐  แรงมม้กำ
ค.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร  ทลพื่มลกกกำลบังรวมกบันเกกิน  ๒๐  แรงมม้กำ

๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๓.๔ กกำรผลกิตนกลี้กำแขข็ง  ยกเวม้นกกำรผลกิตเพลพื่อใชม้ในสถกำนทลพื่จกกำหนมกำย

อกำหกำรและเพลพื่อกกำรบรกิโภคในครบัวเรลอน
ก.  โดยใชม้เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบังรวมกบัน  ไมมเกกิน  ๕  แรงมม้กำ
ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบังรวมกบัน  ตบัลี้งแตม  ๕  แรงมม้กำ  
แตมไมมเกกิน  ๒๐  แรงมม้กำ
ค.  โดยใชม้เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบังรวมกบันเกกิน  ๒๐  แรงมม้กำ

๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๔ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับการเกษตร
๔.๑ กกำรลม้กำง  กกำรอบ  รม  กกำรสะสมยกำงดกิบ ๕๐๐
๔.๒ กกำรสลขม้กำวดม้วยเครลพื่องจบักร  ยกเวม้นโรงสลขม้กำวชสุมชน

ก.  เครลพื่องสลขม้กำวขนกำดตกพื่กำกวมกำ  ๒๕  แรงมม้กำ
ข.  เครลพื่องสลขม้กำวขนกำด  ๒๕  แรงมม้กำขขลี้นไป

๑๕๐
๒๐๐

๔.๓ กกำรขบัด  กกำรกะเทกำะ  กกำรบดเมลข็ดพลช  กกำรนวดขม้กำว
ดม้วยเครลพื่องจบักร

๕๐๐

๔.๔ กกำรผลกิต  กกำรสะสมปสุปุ๋ย
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อทลพื่ตบัลี้งแตม  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๒๐๐
๕๐๐

๔.๕ กกำรตกำก  กกำรสะสม  หรลอกกำรขนถมกำยมบันสกกำปะหลบัง ๒,๐๐๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป
(บาท)

หมายเหตคุ

๕ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับโลหะหรรอแรค่
๕.๑ กกำรกลขง  กกำรเจกำะ  กกำรเชลพื่อม  กกำรตล  กกำรตบัด  
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กกำรประสกำน  กกำรรลด  กกำรอบัดโลหะดม้วยเครลพื่องจบักร
หรลอกก๊กำซหรลอไฟฟฟ้กำ
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่เนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อทลพื่ตบัลี้งแตม  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๒๐๐
๕๐๐

๖ กติจการเกชีรื่ยวกบับยานยนตค์  เครรรื่องจบักร  หรรอเครรรื่องกล
๖.๑ กกำรตมอ  กกำรประกอบ  กกำรเคกำะ  กกำรปะผสุ  กกำรพมนสล  

กกำรพมนสกำรสนกิมยนตว์
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่เนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อทลพื่ตบัลี้งแตม  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๖.๒ กกำรตบัลี้งศหนยว์ถมวงลม้อ  กกำรซมอม  กกำรปรบับแตมง  
ระบบปรบับอกำกกำศ  หรลออสุปกรณว์ทลพื่เปป็นสมวนประกอบ
ของยกำนยนตว์  เครลพื่องจบักร  หรลอเครลพื่องกล
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่เนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๑๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อทลพื่ตบัลี้งแตม  ๑๐๐  ตกำรกำงเมตร
แตมไมมเกกิน  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ค.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรทลพื่มลเนลลี้อทลพื่ตบัลี้งแตม  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๑๕๐
๓๐๐

๕๐๐
๖.๓ กกำรลม้กำง  กกำรอบัดฉลดยกำนยนตว์ ๓๐๐
๖.๔ กกำรผลกิต  กกำรซมอม  กกำรอบัดแบตเตอรลพื่

ก.  กกำรผลกิตแบตเตอรลพื่
ข.  กกำรซมอม  กกำรอบัดแบตเตอรลพื่

๕๐๐
๓๐๐

๖.๕ กกำรปะ  กกำรเชลพื่อมยกำงยกำนยนตว์  กกำรอบัดผม้กำเบรก  ผม้กำคลบัตชว์ ๓๐๐
๗. กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับไมท้
๗.๑ กกำรเลลพื่อย  กกำรซอย  กกำรขบัด  กกำรไส  กกำรเจกำะ  กกำรขสุดรมอง

กกำรทกกำคกิลี้ว  หรลอกกำรตบัดไมม้ดม้วยเครลพื่องจบักร
ก.  เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบัง  ๕  แรงมม้กำ ๒๐๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป
(บาท)

หมายเหตคุ

ข.  เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบัง  ๕  แรงมม้กำ  แตมไมมเกกิน  ๒๐  แรงมม้กำ
ค.  เครลพื่องจบักรทลพื่มลกกกำลบัง  ๒๐  แรงมม้กำขขลี้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐

กฎ
กระทรวง
กกกำหนดไมม
เกกินฉบบับละ
๑๐,๐๐๐

บกำท

๗.๒ กกำรเผกำถมกำน  หรลอกกำรสะสมถมกำน  ยกเวม้นเพลพื่อกกำรอสุปโภค
บรกิโภคในครบัวเรลอน
ก.  กกำรเผกำถมกำน
ข.  กกำรสะสมถมกำน

๓๐๐
๕๐๐

๘ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับการบรติการ
๘.๑ กกิจกกำรสปกำเพลพื่อสสุขภกำพ  เวม้นแตมเปป็นกกำรใหม้บรกิกกำร

ในสถกำนพยกำบกำลตกำมกฎหมกำยวมกำดม้วยสถกำนพยกำบกำล
๑,๐๐๐
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๘.๒ กกำรประกอบกกิจกกำรอกำบ  อบ  นวด  เวม้นแตมเปป็น
กกำรใหม้บรกิกกำรในสถกำนพยกำบกำลตกำมกฎหมกำยวมกำดม้วยสถกำนพยกำบกำล

๑,๐๐๐

๘.๓ กกำรประกอบกกิจกกำรสถกำนทลพื่อกำบนกลี้กำ  อบไอนกลี้กำ  อบสมสุนไพร 
เวม้นแตมเปป็นกกำรใหม้บรกิกกำรในสถกำนพยกำบกำลตกำมกฎหมกำย
วมกำดม้วยสถกำนพยกำบกำล

๑,๐๐๐

๘.๔ กกำรประกอบกกิจกกำรโรงแรมทลพื่หรลอกกิจกกำรอลพื่นในทกกำนอง
เดลยวกบัน
ก.  ขนกำดไมมเกกิน  ๒๐  หม้อง
ข.  ขนกำด  ๒๐  หม้องขขลี้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐

๘.๕ กกำรประกอบกกิจกกำรหอพบัก  อกำคกำรชสุดใหม้เชมกำ  หม้องเชมกำ  
หม้องแบมงเชมกำ  หรลอกกิจกกำรอลพื่นในทกกำนองเดลยวกบัน
ก.  จกกำนวน  ไมมเกกิน  ๒๐  หม้อง
ข.  จกกำนวนหม้องตบัลี้งแตม  ๒๑  -  ๕๐  หม้อง
ค.  จกกำนวน  ๕๑  -  ขขลี้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

๘.๖ กกำรประกอบกกิจกกำรโรงมหรสพ ๑,๐๐๐
๘.๗ กกำรจบัดใหม้มลกกำรแสดงดนตรลเตม้นรกกำ  รกกำวง  รองเงข็ง  ดกิสโกเทก

คกำรกำโอเกะ  หรลอกกำรแสดงอลพื่น  ๆ  ในทกกำนองเดลยวกบัน
๕๐๐

๘.๘ กกำรประกอบกกิจกกำรเสรกิมสวยหรลอแตมงผม  เวม้นแตมกกิจกกำรทลพื่
อยหมในบบังคบับตกำมกฎหมกำย  วมกำดม้วยกกำรประกอบวกิชกำชลพเวชกรรม

๑๕๐

๘.๙ กกำรประกอบกกิจกกำรสวนสนสุก  ตหม้เกม ๕๐๐
๘.๑๐ กกำรประกอบกกิจกกำรใหม้บรกิกกำรคอมพกิวเตอรว์  เครลพื่องละ  ๕๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป
(บาท)

หมายเหตคุ

๙ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับสติรื่งทอ
๙.๑ กกำรเยข็บผม้กำดม้วยเครลพื่องจบักรตบัลี้งแตม  ๕  เครลพื่องขขลี้นไป

ก.  ตบัลี้งแตม  ๕  –  ๑๐  เครลพื่อง  
ข.  ตบัลี้งแตม  ๑๑  –  ๒๐  เครลพื่อง
ค.  ตบัลี้งแตม  ๒๑  เครลพื่องขขลี้นไป

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๙.๒ กกำรซบัก  กกำรอบ  กกำรรลด  กกำรอบัดกลลบผม้กำดม้วยเครลพื่องจบักร ๑๐๐
๙.๓ กกำรยม้อม  กกำรกบัดสลผม้กำ  หรลอสกิพื่งทออลพื่น  ๆ  ๒๐๐

๑๐ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับหติน  ดติน  ทราย  ซชีเมนตค์  หรรอวบัตถคุ
ทชีรื่คลท้ายคลลึง

๑๐.๑ กกำรเจลยระไนเพชร  พลอย  หกิน  กระจก  หรลอวบัตถสุ
ทลพื่คลม้กำยคลขง
ก.  โดยไมมใชม้เครลพื่องจบักร ๒๐๐
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ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร ๕๐๐
๑๐.๒ กกำรผลกิตสกิพื่งของ  เครลพื่องใชม้หรลอผลกิตภบัณฑว์อลพื่น  ๆ  ดม้วยซลเมนตว์

หรลอวบัตถสุทลพื่คลม้กำยคลขง
ก.  โดยไมมใชม้เครลพื่องจบักร
ข.  โดยใชม้เครลพื่องจบักร

๒๐๐
๕๐๐

๑๐.๓ กกำรสะสม  ผสมซลเมนตว์  หกิน  ดกิน  ทรกำย  วบัสดสุกมอสรม้กำง  
รวมทบัลี้งกกำรขสุด  ตบัก  ดหด  โมม  บด  หรลอยมอยดม้วยเครลพื่องจบักร
ก.  กกำรสะสม
ข.  กกำรผสม

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๑ กติจการทชีรื่เกชีรื่ยวกบับปปิโตรเลชียม  ถค่านหติน  สารเคมชี ยกเวม้นปปปั้ม
หลอดและ

ปปปั้มทลพื่มล
ลบักษณะ
เดลยวกบัน
๒๐๐
บกำท

๑๑.๑ กกำรผลกิต  กกำรบรรจสุ  กกำรสะสม  กกำรขนสมงกก๊กำซ
ก.  กกำรผลกิต
ข.  กกำรบรรจสุ  กกำรสะสม
  -  กก๊กำซบรรจสุถบัง
  -  ปปปั๊มกก๊กำซ
  -  เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตรขขลี้นไป

๕,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

ลตาดบับทชีรื่ ประเภทการคท้า อบัตราคค่าธรรมเนชียม/ปป
(บาท)

หมายเหตคุ

ค.  กกำรขนสมง
  -  ไมมเกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร
  -  เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๑.๒ กกำรผลกิต  กกำรสะสม  กกำรขนสมงนกลี้กำมบันปปิโตรเลลยม  
หรลอผลกิตภบัณฑว์ปปิโตรเลลยมตมกำง  ๆ  
ก.  กกำรผลกิต  กกำรกลบัพื่น  กกำรบรรจสุ
ข.  กกำรสะสม  กกำรขนสมง  ยกเวม้นกกำรสะสมไวม้ใชม้
ในครบัวเรลอน
  -  ไมมเกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร
  -  เกกิน  ๕,๐๐๐  ลกิตร

๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

ยกเวม้นปปปั้มหล
อดและปปปั้มทลพื่
มลลบักษณะ
เดลยวกบัน

๒๐๐  บกำท

๑๑.๓ กกำรผลกิต  กกำรลม้กำงฟปิลว์มรหปถมกำย  หรลอฟปิลว์มภกำพยนตรว์ ๕๐๐
๑๑.๔ กกำรผลกิต  กกำรสะสม  กกำรขนสมงดอกไมม้เพลกิง  หรลอสกำรเคมล  

อบันเปป็นสมวนประกอบในกกำรผลกิตดอกไมม้เพลกิง
ก.  กกำรผลกิต
ข.  กกำรสะสม  กกำรขนสมง

๑,๐๐๐
๕๐๐
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๑๑.๕ กกำรผลกิต  กกำรสะสม  กกำรขนสมงถมกำนหกิน  ถมกำนโคม้ก
ก.  กกำรผลกิต
ข.  กกำรสะสม  กกำรขนสมง

๑,๐๐๐
๕๐๐

๑๑.๖ กกำรผลกิต  กกำรบรรจสุ  กกำรสะสม  กกำรขนสมงสกำรกกกำจบัดศบัตรห
พลช  หรลอพกำหะนกกำโรค

๑๐๐

๑๒ กติจการอรรื่น  ๆ  

กฎ
กระทรวง
กกกำหนดไมม
เกกินฉบบับละ
๑๐,๐๐๐

บกำท

๑๒.๑ กกำรผลกิต  กกำรซมอมเครลพื่องอกิเลข็กทรอนกิกสว์  เครลพื่องใชม้ไฟฟฟ้กำ  
อสุปกรณว์อกิเลข็กทรอนกิกสว์  อสุปกรณว์ไฟฟฟ้กำ
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อเกกิน  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๒๐๐
๕๐๐

๑๒.๒ กกำรพกิมพว์แบบพกิมพว์เขลยว  หรลอกกำรถมกำยเอกสกำร ๒๐๐
๑๒.๓ กกำรสะสมวบัตถสุหรลอสกิพื่งของทลพื่ชกกำรสุด  ใชม้แลม้ว  หรลอเหลลอใชม้

ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อทลพื่เกกิน  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๕๐๐
๑,๐๐๐

๑๒.๔ กกำรประกอบกกิจกกำรโกดบังสกินคม้กำ
ก.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อทลพื่ตกพื่กำกวมกำ  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตร
ข.  สถกำนทลพื่ประกอบกกำรมลเนลลี้อทลพื่เกกิน  ๒๐๐  ตกำรกำงเมตรขขลี้นไป

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐



แบบ  กอ.๑

คคคำขอรรับใบอนนุญคำตประกอบกกิจกคำรททที่เปป็นอรันตรคำยตต่อสนุขภคำพ

เลขททที่รรับ................./..................
เขทยนททที่…………………………………………………….….. 

วรันททที่............เดดือน..........................พ.ศ...................... 
ขข้าพเจข้า.................................................................................อายย...................ปปี  สรัญชาตต........................

อยยยู่บข้านเลขททที่....................หมยยู่ททที่.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตตาบล..............................เขต/อตาเภอ...........................................จรังหวรัด.................................................... 
หมายเลขโทรศรัพทท........................................................โทรสาร.......................................................................

ขอยดืที่นคตาขอรรับใบอนยญาตประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพประเภท..........................................
............................................................................................................ตยู่อนายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง  
โดยใชข้ชดืที่อสถานประกอบการวยู่า......................................................................................................................  ตรัตั้ง
อยยยู่  ณ  เลขททที่.................หมยยู่ททที่...........ตตาบลบยู่อรรัง  อตาเภอวตเชทยรบยรท  จรังหวรัดเพชรบยรณท
โทรศรัพทท.....................................  โทรสาร  .............................................

พรข้อมคตาขอนทตั้  ขข้าพเจข้าไดข้แนบเอกสารและหลรักฐานตยู่าง  ๆ  มาดข้วยแลข้ว  คดือ
๑.  สตาเนาบรัตรประจตาตรัวประชาชน/ขข้าราชการ/พนรักงานรรัฐวตสาหกตจของผยข้ขอรรับใบอนยญาต
๒.  สตาเนาทะเบทยนบข้านของผยข้ขอรรับใบอนยญาต
๓.  สตาเนาใบอนยญาต  ตามกฎหมายวยู่าดข้วยการควบคยมอาคารของสถานประกอบการ  (ถข้ามท)
๔.  สตาเนาใบอนยญาต  ตามกฎหมายวยู่าดข้วยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถข้ามท)
๕.  ใบเสรร็จรรับเงตนคยู่าธรรมเนทยมการเกร็บขน  ขยะมยลฝอย

ขอรรับรองวยู่า  ขข้อความในแบบคตาขอนทตั้เปป็นความจรตงทยกประการ

                        (ลงชดืที่อ)....................................................ผยข้ขอรรับใบอนยญาต
   (.....................................................)

(มทตยู่อดข้านหลรัง)
(ดด้านหลลังคคาขอรลับใบอนนุญาต)

แผนผรังแสดงททที่ตรัตั้งสถคำนประกอบกกิจกคำรโดยสรังเขป



สต่วนของเจจ้คำหนจ้คำททที่
เลขททที่.......................ไดข้รรับเรดืที่องเมดืที่อวรันททที่..............เดดือน.............................พ.ศ....................
ตรวจสอบแลข้ว  เอกสารหลรักฐาน  

(  )  ครบ  
(  )  ไมยู่ครบ  คดือ

(๑)...................................................................
(๒)...................................................................
(๓)...................................................................

(ลงชดืที่อ)........................................................
       (..........................................................)

        ตตาแหนยู่ง..........................................................
  



ควคำมเหห็นของเจจ้คำพนรักงคำนสคำธคำรณสนุข
(  )  เหร็นสมควรอนยญาต  และควรกตาหนดเงดืที่อนไข  ดรังนทตั้ 

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

...............................................................................................................................................................................
(  )  เหร็นควรไมยู่อนยญาต  เพราะ 

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

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

    (ลงชดืที่อ).............................................เจข้าพนรักงานสาธารณสยข
  (...............................................)

    ตตาแหนยู่ง........................................................
    วรันททที่......../............./..........

ควคำมเหห็นของปลรัดองคค์กคำรบรกิหคำรสต่วนตคคำบลบต่อรรัง
(  )  เหร็นสมควรอนยญาต  และควรกตาหนดเงดืที่อนไข  ดรังนทตั้ 

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

...............................................................................................................................................................................
(  )  เหร็นควรไมยู่อนยญาต  เพราะ 

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

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

(ลงชดืที่อ)......................................................
        (......................................................)

                 ปลรัดองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง
วรันททที่......../............./..........

คคคำสรัที่งของเจจ้คำพนรักงคำนทจ้องถกิที่น

(  )  อนยญาตใหข้ประกอบกตจการไดข้
(  )  ไมยู่อนยญาตใหข้ประกอบกตจการ

                                  (ลงชดืที่อ).........................................................
                                      (........................................................)
                                      นายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง
                                          วรันททที่........./............/..............



                          แบบ  กอ.  ๒

ใบอนนุญคำต
ประกอบกกิจกคำรททที่เปป็นอรันตรคำยตต่อสนุขภคำพ

เลยู่มททที่.................เลขททที่................../......................
อนยญาตใหข้........................................................................อายย.............ปปี  

สรัญชาตต.................................อยยยู่บข้าน/สตานรักงานเลขททที่.............  หมยยู่ททที่............ถนน..............................ตตาบล/
แขวง.......................................  
อตาเภอ/เขต..................................จรังหวรัด...............................................โทรศรัพทท..............................................

ขข้อ  ๑)  ประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพ  
ประเภท...............................................................โดยใชข้ชดืที่อสถานประกอบกตจการ
วยู่า.......................................................................................................................  ตรัตั้งอยยยู่  ณ  บข้านเลข
ททที่...............หมยยู่ททที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  
ตตาบล.......................อตาเภอ.............................จรังหวรัด.................................โทรศรัพทท......................................โทร
สาร...................................
  เสทยคยู่าธรรมเนทยมปปีละ.....................................บาท  (........................................................................)  
ตามใบเสรร็จรรับเงตนเลยู่มททที่.................เลขททที่................ลงวรันททที่.................  เดดือน.........................พ.ศ.  ...................

ขข้อ  ๒)  ผยข้ไดข้รรับอนยญาตตข้องปฏตบรัตตตามเงดืที่อนไข  ดรังตยู่อไปนทตั้
(1) ตข้องปฏตบรัตตตามขข้อบรัญญรัตตองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง  เรดืที่อง  การควบคยมกตจการ

ททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐
(2) หากปรากฏในภายหลรังวยู่าการประกอบกตจการททที่ไดข้รรับอนยญาตนทตั้เปป็นการขรัดตยู่อกฎหมาย

อดืที่นททที่เกทที่ยวขข้องโดยมตอาจแกข้ไขไดข้  เจข้าพนรักงานทข้องถตที่นอาจพตจารณาใหข้เพตกถอนการอนยญาตนทตั้ไดข้
(3) ผยข้รรับใบอนยญาตตข้องปฏตบรัตตตามเงดืที่อนไขเฉพาะ  ดรังตยู่อไปนทตั้อทกดข้วย  คดือ

(๓.๑)..........................................................................
(๓.๒)..........................................................................

ออกใหข้  ณ  วรันททที่        เดดือน              พ.ศ.  
ใบอนยญาตฉบรับนทตั้สตตั้นอายย  วรันททที่................เดดือน....................................พ.ศ.  ...................  

(ลงชดืที่อ).....................................................   (ลงชดืที่อ)..........................................................
        (..........................................................)           (...................................................)
           ผยข้อตานวยการกองคลรัง  ผยข้รรับเงตน                 นายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง
คตาเตดือน   ๑)  ตข้องแสดงใบอนยญาตนทตั้ไวข้ในททที่เปปิดเผยเหร็นไดข้งยู่าย  ณ  สถานททที่ททที่ไดข้รรับใบอนยญาตหากฝฝ่าฝฝืนมทโทษ

       ปรรับไมยู่เกตน  ๕๐๐  บาท
  ๒)  ตข้องตยู่ออายยใบอนยญาตกยู่อนใบอนยญาตสตตั้นอายย  มตฉะนรัตั้นตข้องชตาระคยู่าปรรับเพตที่มขขตั้นรข้อยละ  ๒๐  

       (ตยู่อดข้านหลรัง)

(ดด้านหลลัง)



รคำยกคำรกคำรตต่อใบอนนุญคำตและกคำรเสทยคต่คำธรรมเนทยม

วรัน/เดดือน/ปปี
ททที่ออกใบ
อนยญาต

วรัน/เดดือน/ปปี
ททที่สตตั้นอายยใบ

อนยญาต

ใบเสรร็จรรับเงตน (ลงชดืที่อ)
เจข้าพนรักงานทข้องถตที่นเลยู่มททที่ เลขททที่ วรัน/เดดือน/ปปี

แบบ  กอ.๓

คคคำขอตต่ออคำยนุใบอนนุญคำตประกอบกกิจกคำรททที่เปป็นอรันตรคำยตต่อสนุขภคำพ

เลขททที่รรับ............./........................ เขทยนททที่..............................................................



วรันททที่...........เดดือน...........................พ.ศ.............

ขข้าพเจข้า...................................................................อายย....................ปปี  สรัญชาตต.....................................
อยยยู่บข้านเลขททที่....................หมยยู่ททที่................ตรอก/
ซอย.............................ถนน...............................................ตตาบล/แขวง...............................อตาเภอ/
เขต.......................................จรังหวรัด................................................  โทรศรัพทท...................................................  
โทรสาร.............................................  

ขอยดืที่นคตาขอตยู่ออายยใบอนยญาตประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพ  ประเภท...............................
..........................................................................  ตยู่อนายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง  โดยใชข้ชดืที่อ
สถานประกอบการวยู่า..................................................................................ตรัตั้ง  ณ  เลขททที่............หมยยู่
ททที่................ตตาบลบยู่อรรัง  อตาเภอวตเชทยรบยรท  จรังหวรัดเพชรบยรณท  โทรศรัพทท........................................  
โทรสาร......................................................

พรข้อมคตาขอนทตั้  ขข้าพเจข้าไดข้แนบเอกสารและหลรักฐานตยู่าง  ๆ  มาดข้วยแลข้ว  คดือ
  ๑.  สตาเนาใบอนยญาตเดตม
  ๒.  สตาเนาใบเสรร็จรรับเงตนคยู่าธรรมเนทยม  การออกใบอนยญาตประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพเดตม  
  ๓.  .....................................................................................................................................................  

ขข้าพเจข้าขอรรับรองวยู่า  ขข้อความในใบคตาขอนทตั้เปป็นความจรตงทยกประการ

(ลงชดืที่อ)..............................................ผยข้ขอตยู่ออายยใบอนยญาต
      (.................................................)

(ตยู่อดข้านหลรัง)



(ดด้านหลลังคคาขอตต่อใบอนนุญาต)

สต่วนของเจจ้คำหนจ้คำททที่
เลขททที่.......................ไดข้รรับเรดืที่องเมดืที่อวรันททที่..............เดดือน.................................พ.ศ.  ..................
ตรวจสอบแลข้ว  เอกสารหลรักฐาน  (  )  ครบ  

(  )  ไมยู่ครบ  คดือ
(๑)  .....................................................................
(๒)  .....................................................................
(๓)  .....................................................................

(ลงชดืที่อ)...............................................
       (..................................................)

        ตตาแหนยู่ง..........................................................

ควคำมเหห็นของปลรัดองคค์กคำรบรกิหคำรสต่วนตคคำบลบต่อรรัง
(  )  เหร็นสมควรอนยญาต  และควรกตาหนดเงดืที่อนไข  ดรังนทตั้ 

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

...............................................................................................................................................................................
(  )  เหร็นควรไมยู่อนยญาต  เพราะ 

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

...............................................................................................................................................................................
(ลงชดืที่อ)......................................................
        (............................................)

            ปลรัดองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง
วรันททที่......../............./..........

คคคำสรัที่งของเจจ้คำพนรักงคำนทจ้องถกิที่น

(  )  อนยญาตใหข้ประกอบกตจการไดข้
(  )  ไมยู่อนยญาตใหข้ประกอบกตจการ

                                (ลงชดืที่อ)..................................................  
                                       (....................................................)
                                  นายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง
                                      วรันททที่........./............/..............



แบบ  กอ.  ๔

คคคำขออนนุญคำตตต่คำง  ๆ  เกทที่ยวกรับกคำรประกอบกกิจกคำรททที่เปป็นอรันตรคำยตต่อสนุขภคำพ

เลขททที่รรับ................./..................
เขทยนททที่…………………………………………………….….. 

วรันททที่............เดดือน..........................พ.ศ.......................  
ขข้าพเจข้า..........................................................อายย.....................ปปี  สรัญชาตต.......................................  

อยยยู่บข้านเลขททที่.................  หมยยู่ททที่.................  ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
ตตาบล/แขวง............................อตาเภอ/
เขต.......................................จรังหวรัด...................................................หมายเลข
โทรศรัพทท.........................................โทรสาร............................................  
ไดข้ประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพ  ประเภท  ...................................................................................
ตรัตั้งอยยยู่บข้านเลขททที่...................หมยยู่ททที่............  ตตาบลบยู่อรรัง  อตาเภอวตเชทยรบยรท  จรังหวรัดเพชรบยรณท            
โทรศรัพทท............................................โทรสาร.................................................

ขอยดืที่นคตาขอตยู่อนายกองคทการบรตหารสยู่วนตตาบลบยู่อรรัง  ดข้วยขข้าพเจข้ามทความประสงคทจะขอดตาเนตนการ
เกทที่ยวกรับกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพ  ดรังตยู่อไปนทตั้

๑)  ยกเลตกการประกอบกตจการททที่เปป็นอรันตรายตยู่อสยขภาพประเภทและชดืที่อดรังกลยู่าวขข้าง
ตข้น..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๒).............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ขอรรับรองวยู่า  ขข้อความในใบคตาขอนทตั้เปป็นความจรตงทยกประการ

(ลงชดืที่อ)..............................................ผยข้ขออนยญาต
       (................................................)


