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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท  และเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกองทูล  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกองทูลและนายอําเภอหนองไผ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองทูลนับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายและเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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   (๓)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การจัดใหมีการแสดงดนตร ี เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๒)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  ๖.  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

ขอ  ๕  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชประกอบการ

และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๔  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ผู ใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกองทูลกําหนด 

ขอ  ๘  ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๔  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 
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  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน

กล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยู

ขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่

อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ   

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

ขอ  ๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 
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ขอ  ๑๐  ผูประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ท่ีไดรับหนังสือแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

จะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๑  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใช  ในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวย

สุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

ขอ  ๑๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 

ขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา   

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 
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ขอ  ๑๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกองทูล 

ขอ  ๑๕  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา  

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๖  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการคา 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ  ๑๗  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๑๙  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  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ  ๒๑  ให เจ าพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข   

หรือรายละเอียดใด ๆ  ใหผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ.  ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ.  ๔ 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๔  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้บังคับใช  ผูดําเนินการตามประเภท   

ที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาโดยไมไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๕  ผูดํา เนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้   ผู ใดฝาฝนไมปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดไวในขอ  ๕  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๖  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 
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ขอ  ๒๗  บรรดาความผิดซึง่ผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตนิี้  หากไดชําระคาปรบัเตม็จํานวนตามอตัรา  

ที่กําหนดไวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือใหถือวาไดปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้แลว 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวใน

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ  ๒๙  ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๔  อยูในวันท่ีนี้มีผลใชบังคับเปนกิจการ   

ที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองทูล   

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกองทูลรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชาญศักดิ ์ โฉมทรัพยเย็น 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกองทูล 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง  

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 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  
๒.1 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร  

 -  โรงงานผลิตลูกชิ้น ๓๐๐ 
๒.2 การผลิต  น้ํากลั่น  น้ําบริโภค  

 -  โรงงานผลิตน้ํากลั่น ๕๐๐ 
 -  โรงงานผลิตน้ําบริโภคบรรจขุวด ๒๐๐ 
 -  โรงงานเจาะน้ําบาดาล  ดวยเครื่องจักร  เพ่ือจําหนาย ๓๐๐ 

๒.3 การผลิตน้ําแข็ง  
 -  โรงงานผลิตน้ําแข็ง ๕๐๐ 
 -  การตมกลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  และน้ําสมสายชู ๑,๐๐๐ 

๓ กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  
๓.1 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  

 -  โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก และเมล็ดพันธอ่ืนนอกจากขาว  ๓๐๐ 
 -  โรงงานนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

4 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
4.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม ยานยนต  

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

4.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ  
 ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 -  กิจการท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 

4.3   สถานประกอบการท่ี  ลาง  อัดฉีด  ยานยนต ๒๐๐ 



 
 
 

  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
5 กิจการเกี่ยวกับการบริการ  

5.1 รานอาหารท่ีมีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 
5.2 รานเสริมสวย  หรือหองแตงผม ๒๐๐ 
6 กิจการอ่ืน ๆ  

6.1 รานรับซ้ือของเกา  ขวด  แกว  รวมท้ังวัสดุท่ีเลิกใชอ่ืน ๒๐๐ 
 
 
 
  
  



 (แบบ   กอ.  ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี…………………………………………………..    
       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................  
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  กิจการท่ีมีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...........................................................................................   
...............................................................  ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)......................................................................
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ  เอกสารมาดวย  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.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
      (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  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)....................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                              (....................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
     (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...........................  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
          (....................................)                          (............................................) 
ตําแหนง............................................................          ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 

 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ  กอ.  ๔) 
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจงดําเนินการอ่ืน ๆ 

 

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

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

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

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

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

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

 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงดําเนินการ........................................................................................ 

เพ่ือประกอบกิจการประเภท..................................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ...........................................................................................  ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................

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

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................. 

 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองทูลพรอม

คําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  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........................................................  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกองทูล  โทรศัพท  ๐  5678 2970 

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

 

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

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

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



 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 
  
จากการตรวจสอบคําขอ      (   )  อนุญาตใหดําเนินการได 
(   )  เห็นสมควรดําเนินการได      (   )  ไมอนุญาตใหดําเนินการ 
(   )  เห็นสมควรไมดําเนินการ  เพราะ  
........................................................................................  
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
          (....................................)                          (............................................) 
ตําแหนง............................................................          ตําแหนง..................................................... 
          วันท่ี........../............/............                          วันท่ี............/............/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ไดออกหนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี...................ลงวันท่ี................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


