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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลองกับกฎหมายแมบทและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานขาม  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขามและนายอําเภอจัตุรัส  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขามตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานขามแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลบานขาม  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 
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“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีทําให 

มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ํ าอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุม   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (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  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๕) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๖) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๗) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๔.๑) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๔.๒) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔.๓) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔.๔) การผลิตการสะสมปุย 

  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๕.๑) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา 

   (๕.๒) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๖) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๖.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๖.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล

ดังกลาวดวย 

   (๖.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๖.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๖.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๗.๑) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๗.๒) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๗.๓) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (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  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๐.๑) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๑.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 

   (๑๑.๒) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๑.๓) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๑.๔) การพนสี 

   (๑๑.๕) การโม  การบดชัน 

   (๑๑.๖) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
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   (๑๑.๗) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๑.๘) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๑๒) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๒.๑) การผลิตการซอมเครือ่งอเิล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๒.๒) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๒.๓) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๒.๔) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๒.๕) การกอสราง 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชประกอบการและมาตรการ 

ปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขามในลักษณะท่ีเปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้

ใหย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนกังานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลบานขามกําหนด 

ขอ ๙ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมันใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน

กล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู 

ในสถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ขอ ๑๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ

ของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ งใช สําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานขาม 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๖ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา  

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองบอกเลิก

กิจการคาตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแต 

วันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ

รายละเอียดใด ๆ  ใหผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ถือปฏิบัติ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ ๒๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.๔ 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท 

ท่ีขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๐  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๖ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  ขอ  ๙  และขอ  ๑๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๘ บรรดาความผิดซึ่งผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้หากไดชําระคาปรับเต็มจํานวนตามอัตรา   

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต

ตามขอ  ๒๒  มีความผิดระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๓๐ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๔  อยูในวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานขามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เหลือ  วเิศษครอ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานขาม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว  

 ๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

       (๑) เกิน  ๑๐  ตวั  แตไมเกิน ๓๐ ตัว ๑๐๐ 

       (๒) เกิน  ๓๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

 ๑.๒ การเลี้ยงสุกร  

       (๑) เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๓๐  ตัว ๒๐๐ 

       (๒) เกิน  ๓๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ 

       (๓) เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 

       (๔) เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๕,๐๐๐ 

       (๕) เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัว ๑๐,๐๐๐ 

       (๖) เกิน  ๒,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

       (๑) เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

       (๒) เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ 

       (๓) เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว ๗๐๐ 

       (๔) เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๘๐๐ 

       (๕) เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๔ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม  

       (๑) ไมเกิน  ๕  ตัว ๑๐๐ 

       (๒) เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๒๐๐ 

       (๓) เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  นํ้าดื่ม  

 ๒.๑ การผลิตกะป  น้าํพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบดูู  ไตปลา 

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  ซอสอ่ืน   

 

       (๑) โรงงาน ๑,๐๐๐ 

       (๒) สะสม  และการทาํ ๕๐๐ 

 ๒.๒ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  สัตว  หรือพืช  ๕๐๐ 

 ๒.๓ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบดูู ไตปลา เตาเจี้ยว 

ซีอ๊ิว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

๗๐๐ 

 ๒.๔ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ๗๐๐ 

 ๒.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหารจากสัตว พืช 

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 

๕๐๐ 

 ๒.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลติกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 

๓๐๐ 

 ๒.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี ๒๐๐ 

 ๒.๘ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ๒๐๐ 
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 ๒.๙ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ๒๐๐ 

 ๒.๑๐ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เคร่ืองดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๑,๐๐๐ 

 ๒.๑๑ การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร  

       (๑) เพื่อการประกอบอาหารหรือจําหนายดวยตนเอง ๕๐๐ 

       (๒) เพื่อจําหนายสงใหผูอ่ืน ๑,๐๐๐ 

 ๒.๑๒ การผลิตน้ํากลัน่ น้ําบริโภค ๒,๐๐๐ 

 ๒.๑๓ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ๓๐๐ 

 ๒.๑๔ การผลิตไอศกรีม ๒๐๐ 

 ๒.๑๕ การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน ๒๐๐ 

 ๒.๑๖ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 

 ๒.๑๗ การผลิตน้ําแข็ง  

       (๑) ไมเกิน  ๒๕๐  กิโลกรัมตอ/วัน ๕๐๐ 

       (๒) ตั้งแต  ๒๕๑ - ๑,๐๐๐  กิโลกรัมตอ/วัน ๑,๐๐๐ 

       (๓) ตั้งแต  ๑,๐๐๑  กิโลกรัมตอ/วันข้ึนไป ๒,๕๐๐ 

 ๑.๑๘ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

       (๑) โรงงานใชเคร่ืองจักร ๒๐๐ 

        (๒) ไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ 

๓ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ  

 ๓.๑ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยงัมิไดฟอก ๑,๐๐๐ 

 ๓.๒ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมไิดแปรรูป ๑,๐๐๐ 

 ๓.๓ การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  

เขาสัตว หนังสัตว ขน สัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๕๐๐ 

 ๓.๔ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 

การกระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปน

อาหารสัตว 

๕๐๐ 

๔ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

 ๔.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามนัจากพืช ๓๐๐ 

 ๔.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดบิ  

       (๑) โรงงาน ๑,๐๐๐ 

       (๒) สะสมและการทาํ ๒๐๐ 

 ๔.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย

เคร่ืองจักร 

๑,๐๐๐ 

 ๔.๔ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ 

 ๔.๕ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสาํปะหลัง ๑,๐๐๐ 

 ๔.๖ การสีขาวดวยเคร่ืองจักร  

       (๑) มีขนาดตัง้แต ๑ - ๒๐ แรงมา ๑๕๐ 

       (๒) มีขนาดตัง้แต ๒๑ - ๕๐ แรงมา ๘๐๐ 
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       (๓) มีขนาดตัง้แต ๕๐ - ๑๐๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 

       (๔) มีขนาดตัง้แต ๑๐๑ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

 ๔.๗ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร ไดแก 

โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมลด็กาแฟ โกโก และเมล็ดพนัธอ่ืนนอกจากขาว 

๓๐๐ 

 ๔.๘ การผลิต  และสะสมปุย  

       (๑) ใชเคร่ืองจักร ๓๐๐ 

          (๒) ไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ 

๕ กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร ไดแก การกลึง การเคาะ การเชื่อม การตี  

การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวยเคร่ืองจักร หรือกาชหรือไฟฟา 

๕๐๐ 

๖ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  

 ๖.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

๑,๐๐๐ 

 ๖.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล รานปะยาง   

เชื่อมยาง  รานอัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

 

       (๑) รถจักรยาน รถจักรยานยนต รถสามลอ ๓๐๐ 

       (๒) ตั้งแตรถ ๔ ลอข้ึนไป ๕๐๐ 

 ๖.๓ รานขายรถจักรยานยนตทีม่ีบริการซอมหรือปรับปรุงดวย ๓๐๐ 

   ๖.๔ สถานประกอบการที่  ลาง  อัดฉีด  ยานยนต ๓๐๐ 

 ๖.๕ สถานประกอบการทีผ่ลิต  ซอม  และอัดแบตเตอร่ี ๕๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับไม  

 ๗.๑ การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเคร่ืองจักร 

๒,๐๐๐ 

 ๗.๒ การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเคร่ืองจักร หรือการพน การทาสาร

เคลือบเงาส ีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๕๐๐ 

 ๗.๓ การผลิตหรือประกอบเฟอรนิเจอร การพน หรือการทาสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐ 

๘ กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

 ๘.๑ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  อาบน้าํ อบไอน้ํา อบสมุนไพร  

หรือนวดเพื่อสุขภาพ  

๓๐๐ 

 ๘.๒ การประกอบกิจการนวดแผนโบราณ ๒,๐๐๐ 

 ๘.๓ การประกอบกิจการโรงแรม หอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

       (๑) หองพักไมเกิน ๑๐ หอง ๕๐๐ 

       (๒) หองพักเกิน ๑๐ หอง ๑,๐๐๐ 

 ๘.๔ การจัดใหมีการแสดงดนตรี คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๘.๕ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมชายหญิง ๑๕๐ 
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๙ กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง  
       (๑) สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 
       (๒) สะสม  ๑ - ๕  ตัน ๓๐๐ 
       (๓) สะสมเกิน  ๕  ตนั - ๑๐  ตัน ๔๐๐ 
       (๔) สะสมเกินกวา  ๑๐  ตนัข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 ๑๐.๑ การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต ๕ เคร่ืองข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๑๐.๒ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร ๕๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
 ๑๑.๑ การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสงกาซ ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๒ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๕๐๐ 
 ๑๑.๓ การผลิต การบรรจ ุการสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ   

นําโรค 
๒๐๐ 

๑๒ กิจการอ่ืน ๆ  
 ๑๒.๑ การผลิต การซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองไฟฟา อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 
๒๐๐ 

 ๑๒.๒ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ 
 ๑๒.๓ รานรับซื้อของเกา  ขวด  แกว  รวมทั้งวัสดุที่เลิกใชอ่ืน ๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๑  
 

 
 
เลขที่รับ........./..........                    

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

วันที.่............เดือน........................พ.ศ................  
 
ขาพเจา................................................................................อายุ................ป สัญชาติ.................       

อยูบานเลขที่..................หมูที่……........ตรอก/ซอย......................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................  
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................โทรศัพท.....................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................................................................  
ลําดับที่.........................อัตราคาธรรมเนียม........................................บาทตอป   โดยใชชื่อสถานที่ประกอบการวา
.................................................................................................................................ตั้งอยู ณ เลขที่..............หมูที่................. 
ตําบลบานขาม  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท............................ 
 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  
    สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล   
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ    
      และผูรับมอบอํานาจ 
  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสงัเขป 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย      

ขอบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่องคการบริหารสวนตาํบลกําหนดไวทุกประการ  
 
      (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
               (..............................................) 
(เฉพาะเจาหนาที่) 

 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ............................................... 
      (ลงชื่อ) .........................................................            (ลงชื่อ) ............................................................ 
               (........................................................)                     (...........................................................) 
กํานัน/ผูใหญบานหมูที่...........................................          เจาหนาที่........................................................... 
 
 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ............................................... 
      (ลงชื่อ) .........................................................            (ลงชื่อ) ............................................................ 
                   (                                 )                               (                                 ) 
             ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบ กอ. ๒ 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมที่.................เลขที่....................../...................... 

 อนุญาตให....................................................................................สัญชาติ..................อยูบานเลขที่......................  
หมูที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................ตําบล................................................ 
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................โทรศัพท......................................................... 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................................................... 
โดยใช  ชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................................   
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................   
ตําบล........................................อําเภอ...............................................จังหวัด....................................................    
โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร   
ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงมา  จํานวนคนงาน.....................คน  ทั้งนี้  ไดเสียคาธรรมเนียม   
ใบอนุญาต..............................................................บาท  (................................................................................)   
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทัว่ไปที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี ้
 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑)......................................................................................................................................................................... 
 ๓.๒)......................................................................................................................................................................... 
 ๓.๓)......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

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

  ออกให  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.    
 
        (ลงชื่อ)........................................... 
      (..........................................) 
                  ตําแหนง..........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออก 
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจาพนักงาน 

ทองถิ่น 
เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      
      
 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย  ณ  สถานทีท่ี่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ กอ.๓ 
 
 
เลขที่รับ............/............          

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

วันที.่...........เดือน........................พ.ศ.................  
 
ขาพเจา............................................................................................อายุ..................ป สัญชาติ................  

อยูบานเลขที่..................หมูที่…..............ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................... โทรศัพท.................................................  
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................................................................   
ลําดับที่.........................................อัตราคาธรรมเนียม..................................................บาทตอป  โดยใชชื่อสถานที่ 
ประกอบการวา............................................................................................................ . . . . ....................................................
ตั้งอยู  ณ  เลขที่.............หมูที่........ตําบลบานขาม  อําเภอเมืองจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ  โทรศัพท...............................  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  
    สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 
 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล   
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ 
      และผูรับมอบอํานาจ 
  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสงัเขป 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  

ขอบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวทุกประการ  
 

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

      (.....................................................) 
 
 (เฉพาะเจาหนาที)่ 

 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ............................................... 
      (ลงชื่อ) .........................................................            (ลงชื่อ) ............................................................ 
               (........................................................)                     (...........................................................) 
กํานัน/ผูใหญบานหมูที่...........................................          เจาหนาที่........................................................... 
 
 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ............................................... 
      (ลงชื่อ) .........................................................            (ลงชื่อ) ............................................................ 
                 (...................................................)                         (.......................................................) 
                 ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม                 นายกองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ กอ.  ๔ 

 
 
เลขรับที่............../..............            

คําขออนุญาตตาง ๆ 
        เขียนที่..................................................   
      วันที่.........เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 ขาพเจา.............................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ.................................   
อยูบานเลขที่..............หมูที่........แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด...............................  
หมายเลขโทรศัพท................................................. ขอยื่นคําขอ 

 บอกเลิกกิจการ    แกไขรายการในใบอนุญาต 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาต   ใบอนุญาตสูญหาย 
 ใบอนุญาตชาํรุด    อ่ืน ๆ......................................................................... 
ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอ ......................................................................................กิจการประเภท

....................................................................................................................................  ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ

......................................................................................ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม เร่ือง การควบคุม 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ..............และตามบัญชีแนบทายขอบัญญัติ ขอ.................   
โดยเสียคาธรรมเนียมในอัตรา ........................................ บาท    
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทกุประการ 
 

  (ลงชื่อ)..........................................................ผูขออนุญาต 
         (........................................................) 
 (เฉพาะเจาหนาที)่ 
 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ.............................................. 
      (ลงชื่อ) .........................................................             (ลงชื่อ) ............................................................ 
               (........................................................)                     (...........................................................) 
กํานัน/ผูใหญบานหมูที่...........................................          เจาหนาที่........................................................... 

 อนุญาต                                                     อนุญาต 
 ไมอนุญาต เพราะ..........................................          ไมอนุญาต เพราะ............................................. 
      (ลงชื่อ) .........................................................              (ลงชื่อ) ............................................................ 
                 (...................................................)                         (.......................................................) 
                 ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม                 นายกองคการบริหารสวนตาํบลบานขาม 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


