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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

และนายอําเภอดานขุนทด  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใด  ฆาสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๔)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๗)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๒)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การผลิตการสะสมปุย 

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด

โลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา 

   (๒)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๖.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องจักรกลดังกลาวดวย 

   (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

   (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๓)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๘.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบการกิจการหอพัก  หองพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  คาราโอเกะ  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๒)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 
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  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  ๑๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 

   (๒)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๓)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๔)  การพนสี 

   (๕)  การโม  การบดชัน 

   (๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๗)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  ๑๒.  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การผลิตการซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๒)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๓)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๔)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๕)  การกอสราง 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ 

ของประชาชน 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกําหมายอื่นท่ีเกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกําหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือจํากัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกําหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได 

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 
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  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  โดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 
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ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตการบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบังคับนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มงคล  ออนพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกา 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  

๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

   -  เกิน  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

   -  เกิน  ๒๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสุกร  

   -  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 

   -  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 

   -  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ  

 -  ตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 

๑.๕ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

 -  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

 -  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

 -  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

๒.๑ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา    

 เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  ซอสอ่ืน  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 

 -  สะสม  และการทํา ๒๐๐ 

๒.๒ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  สัตว  หรือพืช    

 -  ทําหรือตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เปดเค็ม  หนังหมู  กุงแหง  การเค่ียวมันกุง ๓๐๐ 

 ทํามันหมู  

 -  การนึ่งปลา  การตมปลา  ซ่ึงใชแทนการนึ่ง  

 ก.  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม/วัน ๕๐๐ 

 ข.  เกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรมั/วัน ๑,๐๐๐ 

๒.๓ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  

 -  โรงงานใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 -  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
๒.๔ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  

 -  การแกะกุง/ปลา/หอย  
   -  ตั้งแต  ๑๐  -  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐ 
   -  ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐ 

   -  ตั้งแต  ๒๐๑  กิโลกรัม  ข้ึนไป/วัน ๓๐๐ 
๒.๕ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  

 -  โรงงานผลิตลูกชิ้น ๓๐๐ 

๒.๖ การผลิต  น้ํากลั่น  น้ําบริโภค  
 -  โรงงานผลิตน้ํากลั่น ๕๐๐ 
 -  โรงงานผลิตน้ําบริโภคบรรจขุวด ๒๐๐ 

 -  โรงงานเจาะน้ําบาดาล  ดวยเครื่องจักร  เพ่ือจําหนาย ๓๐๐ 
๒.๗ การผลิตน้ําแข็ง  

 -  โรงงานผลิตน้ําแข็ง ๕๐๐ 

 -  การตมกลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 
๓ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  

๓.๑ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  

 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
 -  สะสมและการทํา ๒๐๐ 

๓.๒ การสีขาวดวยเครื่องจักร  

 -  โรงสีขาวขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑๕  แรงมา) ๒๐๐ 
 -  โรงสีขาวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงมาแตไมเกิน  ๔๐  แรงมา) ๓๐๐ 
 -  โรงสีขาวขนาดใหญ  (เกิน  ๔๐  แรงมา) ๕๐๐ 

๓.๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  
 -  โรงงานขัด  กะเทาะ  และบดเมล็ดกาแฟ  โกโก  และเมล็ดพันธอ่ืนนอกจากขาว   ๓๐๐ 
 -  โรงงานนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๓.๔ การผลิต  และสะสมปุย  
 -  ใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 -  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

๓.๕ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ 
๔ กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร  

๔.๑ การกลึง  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด ๒๐๐ 

 โลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาชหรือไฟฟา  
๔.๒ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร  

 -  การกองการสะสมแรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑  ไร ๕,๐๐๐ 

 -  การกองการสะสมแรยิปซัม  ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน  ๑  ไร ๑๐,๐๐๐ 
๕ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

๕.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 
กันสนิมยานยนต 
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 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  

 ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

๕.๓ รานขายรถจักรยานยนตท่ีมีบริการซอมหรือปรับปรุงดวย ๑,๐๐๐ 

๕.๔   รานขายเครื่องยนตเรือท่ีมีบริการซอมหรือปรับปรุงดวย ๑,๐๐๐ 

๕.๕   สถานประกอบการท่ีลาง  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  

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา ๓๐๐ 

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒  แรงมา  -  ๕  แรงมา ๖๐๐ 

 -  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 

๖.๒ การเลื่อย  และซอยไมท่ียังไมไดแปรรูปโดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

๖.๓ การเลื่อย  และการซอยไมท่ีแปรรูปแลว  

 -  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 -  โดยการใชเครื่องจักร ๖๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

๗.๑ -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  หอง ๒๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  หอง ๓๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  หอง ๔๐๐ 

 -  หอพัก  หองพัก  เกิน  ๔๐  หอง ๕๐๐ 

 -  หองเชา  ขนาด  ๕  -  ๑๐  หอง ๒๐๐ 

 -  หองเชา  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  หอง ๓๐๐ 

 -  หองเชา  เกิน  ๒๐  หอง ๔๐๐ 

๗.๒ รานอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 

๗.๓ รานเสริมสวย  หรือหองแตงผม ๒๐๐ 

๘ กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๘.๑ -  รานเย็บผาท่ีมีจักร  ๕  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 -  รานซักอบรีด  หรืออัดกลีบผา ๒๐๐ 

 -  รานยอมผา  หรือกัดสีผา  รวมถึงสิ่งทออ่ืน ๓๐๐ 

๙ กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๙.๑ -  สะสมไมเกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 

 -  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 

 -  สะสมเกิน  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 

 -  สะสมเกินกวา  ๑๐  ตันข้ึนไป ๖๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  

๑๐.๑ โรงงานบรรจุกาชหุงตม ๑,๐๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง  

 -  คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ 

 -  สถานท่ีบริการจําหนาย  (ปม) ๒๐๐ 

 -  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 

๑๑.๓ โกดัง  เก็บสินคา ๓๐๐ 

๑๑.๔ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเลิกใชแลว ๒๐๐ 

๑๑.๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ  ฯลฯ  

 -  โรงงานผลิต  -  บรรจ ุ ๑,๐๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดเล็ก ๓๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดกลาง ๕๐๐ 

 -  โกดังเก็บสินคาขนาดใหญ ๑,๐๐๐ 

๑๑.๖ การกอสราง  

 -  การกอสรางตึกอาคาร  หรือสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีกอใหเกิดฝุนละออง  มลพิษ ๒๐๐ 

    ท่ีทําใหระคายตอระบบหายใจ  

 

 

 

 



  (แบบ  กอ.  ๑) 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

        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 

  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี...................................................................................   

  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................................   

  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี....................................................................................   

  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................................................   

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

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

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

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (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)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน  (เทศบัญญัติ/

ขอบังคับสุขาภิบาล/ขอบัญญัติตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี) 

 ขอ  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

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

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

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

  

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

 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี        เดือน         พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

 

      (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......................................................................   

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................  

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) 

 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 

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

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

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

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

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

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

 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  

ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ............................................................................................................................................  

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

อําเภอ........................................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................. 

 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้  คือ 

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

  ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒.๓)  หลักฐานอ่ืน ๆ  ....................................................................................................................... 

   ๒.๓.๑)  ................................................................................................................................ 

   ๒.๓.๒)  ................................................................................................................................ 

  ๒.๔)  ................................................................................................................................................. 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

ใบรับแจง 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง........................................................  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  โทรศัพท  ๐  ๔๔๗๕  ๖๐๘๓ 

ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

 

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

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

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



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  

จากการตรวจสอบคําขอ   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได   (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(  )  เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


