
 หน้า   ๑๙๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 
เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือโดยความเห็นชอบ 

จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  และโดยอนุมัติของนายอําเภอลานกระบือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  เรื่อง   

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว ้

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพื่อปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๕ ให้กิจการต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  คือ 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เล้ียง 

 (๑.๑) การเล้ียงโค  กระบือ 

 (๑.๒) การเล้ียงสุกร 

 (๑.๓) การเล้ียง  แพะ  แกะ 

 (๑.๔) การเล้ียง  ห่าน  เป็ด  ไก่ 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เล้ียงและผลิตภัณฑ์ 

 (๒.๑) การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก่  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฆ่าสุกร  โค  กระบือ  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   

และการฆ่าเพื่อการบริโภค 

 (๒.๓) การผลิต  การอัด  การบรรจุ  หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของสัตว์หรือ  พืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การทําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  เต้าเจ้ียว  และน้ําพริกอ่ืนๆ 

 (๓.๒) การทําปลาร้า  ปลาเจ่า  การหมัก  การดอง  การตาก  ผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 

 (๓.๓) การตาก  การต้ม  การนึ่ง  การเคี่ยว  การทําปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  หรือวิธีอ่ืนใด   

ในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช 

 (๓.๔) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

 (๓.๕) การผลิตน้ําเพื่อใช้ในการบริโภคและการอ่ืนๆ 

 (๓.๖) การผลิตลูกชิ้น  ด้วยเครื่องจักร 

 (๓.๗) การผลิต  ไอศกรีม 
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(๔) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๔.๑) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การอัดฟาง 
 (๓) การผลิตปุ๋ย  จากมูลสัตว์  พืช  และอ่ืนๆ 
 (๔) กิจการรถเก่ียวข้าว  รถป่ันนา 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับโลหะ  ได้แก่  การกลึง  การเชื่อม  การตัด 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 (๑) การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมรถยนต์ 
 (๒) การซ่อม  การปรับแต่ง  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ 
 (๓) การซ่อม  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 (๔) การปะยางรถทุกชนิดที่เป็นล้อยาง 
(๗) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๗.๑) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
 (๗.๒) การทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๘.๑) กิจการที่เก่ียวกับร้านเสริมสวย  แต่งผม  แคะหู  ล้างตา  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
 (๘.๒) กิจการเก่ียวกับทางการแพทย์  (คลินิก) 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  สารเคมี 
 (๙.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  และการขนส่งก๊าซ 
 (๙.๒) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๐) กิจการอ่ืน ๆ 
  (๑๐.๑) การถ่ายเอกสาร 
  (๑๐.๒) การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑๐.๓) การก่อสร้าง 
  (๑๐.๔) การประกอบกิจการโกดังสินค้าทางการเกษตร 
  (๑๐.๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย  ยา  ทางการเกษตร 



 หน้า   ๒๐๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่  ที่ใช้ประกอบการและมาตรการ 

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับ 

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่  ที่ใช้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   

ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดให้ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นต้องอยู่ในทําเลซ่ึงจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไปให้พ้นจาก 

สถานที่นั้นได้สะดวก 

  (๒) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร   

ลักษณะเรียบไม่รั่วซึม  น้ําไหลได้สะดวก 

  (๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําต้องไม่อยู่ ในลักษณะที่ขัดต่อสุขลักษณะ   

หรือเป็นที่เดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน 

  (๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ประกอบการส่วนใดควรจะต้องทําพื้น 

ด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ํารั่วซึม  หรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือต้องมี 

เครื่องช่วยระบายน้ํา  เครื่องป้องกัน  กําจัดควัน  เถ้า  มูล  กล่ิน  ไอ  หรืออ่ืนใดซ่ึงอาจเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญ   

ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและทางระบายน้ําให้เพียงพอ  รวมทั้งต้องจัดสถานที่ 

ให้สะอาดเรียบร้อยไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นําเชื้อโรค 

  (๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 

  (๗) ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะ 

  (๘) สําหรับสถานที่เล้ียงสัตว์  ต้องมีบริเวณที่ขังหรือปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ 

  (๙) สถานที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินค้าต้องมีสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เห็นชอบ 
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  (๑๐) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและหรือคําส่ังของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ซ่ึงอาจมีคําแนะนําหรือส่ังเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการ  และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องรักษาดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ตามกําหนดข้อ  ๖  ให้อยู่ 

ในภาวะอันดี  อยู่เสมอ  ต้องทําความสะอาดสถานที่ประกอบการให้สะอาดอยู่เสมอและรวมทั้งต้องดูแล 

รักษาพื้นที่และรางระบายน้ําให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๒) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๓) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพาะพันธุ์สัตว์นําเชื้อโรค 

  (๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ 

ประกอบกิจการเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกิจการที่กระทําได้ในเวลาอันสมควรเม่ือรับแจ้งความประสงค์ 

ให้ทราบแล้ว 

  (๕) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ์การขออนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ 

ข้อ ๙ เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใด 

ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซ่ึงกําหนดให้ควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซ่ึงต้องควบคุม 

ตามที่กําหนดในข้อ  ๕  ต้องยื่นเรื่องตามแบบ  กอ.  1  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

ที่กําหนด 

ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์   
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หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาต  ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่  ที่กําหนดในข้อ  ๗  ครบถ้วนและการอนุญาตไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือน 

ถึงสุขภาพของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตได้ตามแบบ  กอ.  ๒ 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี   

ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การแจ้งตามวรรคก่อนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้แทน 

หรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ  กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ 

ให้ส่งหนังสือแจ้งหรือคําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย   

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าได้รับทราบหนังสือนั้นแล้วตั้งแต่เวลา 

ที่หนังสือไปถึง  หรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือเท่านั้น  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาต  ไว้ในที่เปิดเผย   

ณ  สํานักทําการของตน 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการ   

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตนิี้  คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ต้องยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทราบถึง 

การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้  คือ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
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ข้อ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ   

และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  กอ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้  พร้อมลง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกใบต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  พร้อมเล่มที่  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม่ 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ   

กอ.  ๓  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  การต่ออายุให้ทําได้คราวละหนึ่งปีนับตั้งแต่ 

วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

ข้อ ๑๘ การชําระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชําระภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  หากมิได้ชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของยอดเงิน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๑๙ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 

  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ   

กอ.  ๓ 

  (๔) คําร้องหรือคําขออ่ืนใดนอกจาก  (๑) - (๓)  ให้ใช้แบบคําร้องทั่วไป 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตได้ภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 
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ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๒ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่วันที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง   

แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ 

รายละเอียดใด ๆ   ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ถือปฏิบัติเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้ 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๙  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มีความผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
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ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสะสมวัสดุที่อาจทําให้เกิดเพลิงลุกไฟไหม้ได้ง่ายไว้ในอาคารหรือบริเวณอาคาร 

และที่ดินเอกสิทธิ์ครอบครอง  ต้องได้อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับครั้งละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

ข้อ ๒๘ การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

ด้วยเครื่องจักรกลหรือวิธีอ่ืน ๆ  จะต้องควบคุม  กล่ิน  เสียง  ควัน  น้ําเสีย  ทําให้เกิดผลกระทบต่อความสงบ 

และสุขภาพอนามัยของประชาชน  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดใช้พาหนะบรรทุกส่ิงปฏิกูลหรือมูลสัตว์อ่ืน ๆ  ที่มีกล่ินเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ทําการขนย้ายถ่ายเทหรือเปล่ียนแปลงสภาพในที่สาธารณะ  ต้องได้รับอนุญาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาต  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 

ตามข้อ  ๒๓  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ฟัก  นวลทิม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 



 

                  แบบ กอ. 1 

คําขอรบัใบอนญุาตใหด้ําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่  ทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลลานกระบือ 

วันที่ ................เดือน………………..…………พ.ศ. ………………. 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ช่ือ ….………………………………..............................อายุ…………..ปี 
บ้านเลขที่ …………………ตําบล…………….…………….…..อาํเภอ…………………………....จังหวัด…………………..………… 
โทรศัพท์………………….ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือสถานที่ …………………..………..………ต้ังอยู่เลขที่ .......…………ถนน……………….................. 
ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด……………….ขอรับใบอนุญาตให้ดําเนินกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพรวม…………...............ประเภท คือ 

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………............ 

1.2 …………………………………………………………………………………………………………………............ 

1.3 …………………………………………………………………………..……………………………………............ 
2. ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ช่ือ…………………………………………………………………..………. 

(ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล)  อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................ถนน……………ตําบล….........……….
อําเภอ …………..…………………จังหวัด ………………………………..…....  โทรศัพท์………………………………………....... 

3. พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
3.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ระกอบการ 
3.3 สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอเปน็นิติบุคคล 
3.4 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจของผู้รบัมอบ

อํานาจกรณีเจ้าของหรือผูป้ระกอบการไมส่ามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 
3.5  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 

/ 4. ข้าพเจ้า... 

 
 
 



4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดและข้อความใน
แบบคําขอน้ีเป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวมทั้ง  กฎ  ระเบียบ และเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 
ทุกประการ 

5. แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่ประกอบการ 
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการและพร้อมที่จะ 

ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ลานกระบือทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)……………………………….....................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ กอ. 2 
ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที…่…..เลขที…่………/………. 

เขียนที่  ที่ทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลลานกระบือ 

อนุญาตให้ นาย/ นาง/ นางสาว ช่ือ……………………………..................................อายุ……........ปี 

สัญชาติ………..อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่ ………….ถนน………………..ตําบล……………..………อําเภอ………..............
จังหวัด…………………....................  โทรศัพท์ ........................................... 

1. ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม…………….ประเภท คือ 

1.1………………………………………………………………………….......................... 

1.2………………………………………………………………………….......................... 

1.3…………………………………………………………………………........................... 

2. ช่ือสถานที่ ……………….....................ต้ังอยู่บ้านเลขที่ …………. ถนน …………….................... 

ตําบล……………............อําเภอ……………….......จังหวัด…………………โทรศัพท…์…………… 

ช่ือผู้จัดการ……………………………….......................................................................................... 

3. ค่าธรรมเนียม……………......บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่…......  เลขที่ ……….วันที่ ………
เดือน ………....... พ.ศ. ……………...................................................... 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือว่าด้วย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ คําสั่งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 

4.2 ……………..……………………………………………………………………..………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

/ 5. ใบอนุญาต... 

 



 

5. ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่ ……….เดือน………….................พ.ศ…………….................. 

ออกให้ ณ วันที่…..........เดือน……………..............พ.ศ…………..................... 

 
ลงช่ือ ……………………………….................. 

                                                                                             (....…………………………………….) 
                                                                                   เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กอ. 3 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนนิกิจการทีเ่ปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่ …….. เลขที่ …………/………. 

เขียนที่  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 

อนุญาตให้ นาย/ นาง/ นางสาว ช่ือ  ............…….......................................อายุ…………..…. ปี 
สัญชาติ………..อยู่บ้าน/สํา นักงาน เลขที่..……….ถนน……………..ตําบล……………............อําเภอ……………………..
จังหวัด…………………โทรศัพท์………………  ขอย่ืนคําขอต่ออายุให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ดังต่อไปน้ี 

1. ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเมื่อวันที่ ……………..…...
เดือน………..…….…....พ.ศ…………..…..ค่าธรรมเนียมปลีะ………….บาท ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ วันที่ .......……
เดือน………………............พ.ศ………………..….. 

2. ช่ือสถานที่ ………………………………….............ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ...……….ถนน……................... 
ตําบล……………....................อําเภอ…………………….....จังหวัด……………..………โทรศัพท์………………….………..…… 
ช่ือผู้จัดการ………………………………….................................................................................................................... 

3. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก 1 ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปฏิบัติเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ง  กฎ ระเบียบ 
คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือทุกประการ 

4. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม
จํานวน…………............................บาทมาด้วยแล้ว 

ลงช่ือ…………………………….......................ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                       (………………………………......................) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําร้องทั่วไป 

เขียนที ่........................................................ 

วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ............. 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลลานกระบือ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล.........................อายุ .......... ป ี
อยู่บ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ............ .หมู่บ้าน ..........................ตําบล .............................................................. 
อําเภอ .................................... จังหวัด .......................................โทรศัพท์....................................................... 

มีความประสงค์.......... .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือดําเนินการดังน้ี 
1.............................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................. 
3.............................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาอนุเคราะห ์

ลงช่ือ ............................................. (ผู้ย่ืนคํารอ้ง) 
                                                                               (...............................................) 

                 ความเห็น                  คําสั่ง 

……………………………………………………          …………………………………………………… 
……………………………………………………          …………………………………………………… 
……………………………………………………          …………………………………………………… 

           (นายวิรัตน์  อรรควงษ์)                    (นายฟัก    นวลทิม) 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลลานกระบอื               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ 

 


