ข้ อบัญญัติ
องค์ การบริหารส่ วนตาบล
เรื่ อง
การควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พ.ศ.๒๕๕๙
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านเก่ า
อาเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------หลักการ
จากการใช้ ท รั พ ยากรจ านวนมากเพื่ อ การด ารงชี พ ของมนุ ษ ย์ ส่ งผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
ก่อให้เกิดมลพิษ และนามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ จากกระบวนการผลิต
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารบั งคั บ ให้ ก ารประกอบกิ จ การต่ า ง ๆ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ มาตรฐานของวิ ช าการ
เพื่อต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ จึงเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับ
สังคม ซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมทั้งผู้ประกอบกิจการ คนงานและ
ประชาชนในการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐานทางวิชาการ มาตรการด้านกฎหมาย โดยเฉพาะหมวด ๗ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดย
การตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้ขึ้น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
“อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เก่า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าและนายอาเภอด่านขุนทด จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้”
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนทีไ่ ด้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทาให้มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าหรือผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-๒ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๒. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทาอื่นใด ฆ่าสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๑) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๔) การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๖) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
(๗) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
๔. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๒) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๓) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๔) การผลิตการสะสมปุ๋ย
๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การ
อัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าช หรือไฟฟ้า
(๒) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
๖. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการ หรือจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล
ดังกล่าวด้วย

-๓(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัชต์

๗. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๒) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการตกแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๓) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๘. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบการกิจการหอพัก ห้องพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า คารา
โอเกะ หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๒) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๙. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๒) การซัก การอบ การรีด การอับกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๓) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช
(๒) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
การพ่นสี
การโม่ การบดชัน
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๘) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค

-๔๑๒. กิจการอื่น ๆ
(๑) การผลิตการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๒) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๓) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๔) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๕) การก่อสร้าง
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานทีอ่ ื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุราคาญของประชาชน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกาหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจาทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกาหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือจากัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-๕ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละสี่สิบของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกาหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าประกาศกาหนด
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุ่นละออง และสัตว์พาหะนาโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนาโรคได้ และต้องมีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน

-๖(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอัน
สมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หาไม่มารับภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืน
คาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงือ่ นไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตการบอก
เลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

-๗ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบั ติห รือปฏิ บัติไม่ ถูกต้ องตามบทแห่ งพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๙ คาสั่ งพั กใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั งสื อ แจ้ งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รั บใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อให้ ปิ ด คาสั่ งนั้ น ไว้ในที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่าย ณ ภู มิล าเนาหรือส านั ก ท าการงานของผู้ รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึ ง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบั ญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ลาดับที่
๑.

๑.๓
๑.๔

๑.๕

๒.
๒.๑

๒.๒

๒.๓

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
- เกิน ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
- เกิน ๒๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
- เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
- เกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
- เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงแพะ แกะ
- ตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
- เกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
- เกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
- เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
- ไม่เกิน ๕ ตัว
- เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว ซอสอื่น
- โรงงาน
- สะสม และการทา
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก สัตว์ หรือพืช
- ทาหรือตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเคี่ยวมันกุ้ง
ทามันหมู
- การนึ่งปลา การต้มปลา ซึ่งใช้แทนการนึ่ง
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม /วัน
ข. เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม /วัน
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
- โรงงานใช้เครื่องจักร
- ไม่ใช้เครื่องจักร

อัตราค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑๐๐

ลาดับที่
๒.๔

๒.๕
๒.๖

๒.๗
๓.
๓.๑
๓.๒

๓.๓
๓.๔
๓.๕
๔.
๔.๑
๔.๒
๕
๕.๑

ประเภทกิจการ
การแกะ การล้างสัตว์น้า
- การแกะกุ้ง/ปลา/หอย
- ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๐๐ กิโลกรัม / วัน
- ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ กิโลกรัม / วัน
- ตั้งแต่ ๒๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป / วัน
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
- โรงงานผลิตลูกชิ้น
การผลิต น้ากลั่น น้าบริโภค
- โรงงานผลิตน้ากลั่น
- โรงงานผลิตน้าบริโภคบรรจุขวด
- โรงงานเจาะน้าบาดาล ด้วยเครื่องจักร เพื่อจาหน่าย
การผลิตน้าแข็ง
- โรงงานผลิตน้าแข็ง
- การต้มกลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้าส้มสายชู
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
- โรงงาน
- สะสมและการทา
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑๕ แรงม้า)
- โรงสีข้าวขนาดกลาง (เกิน ๑๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า)
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (เกิน ๔๐ แรงม้า)
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
- โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก้ และเมล็ดพันธ์อื่นนอกจากข้าว
- โรงงานนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
การผลิต และสะสมปุ๋ย
- ใช้เครื่องจักร
- ไม่ใช้เครื่องจักร
การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
กิจการเกี่ยวกับการโลหะ หรือแร่
การกลึง การเคาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าชหรือไฟฟ้า
การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
- การกองการสะสมแร่ยิปซั่ม ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
- การกองการสะสม แร่ยิปซั่ม ที่มีพื้นที่เกิน ๑ ไร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์

อัตราค่าธรรมเนียม
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ลาดับที่
๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๖.
๖.๑

๖.๒
๖.๓
๗.
๗.๑

๗.๒
๗.๓
๘.
๘.๑
๙.

ประเภทกิจการ
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ร้านขายรถจักรยานยนต์ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย
ร้านขายเครื่องยนต์เรือ ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย
สถานประกอบการที่ ล้าง อัดฉีด ยานยนต์
สถานประกอบการที่ผลิต ซ่อม และอัดแบตเตอรี่
ร้านปะยาง เชื่อมยาง
ร้านอัดผ้าเบรก ผ้าคลัชต์
กิจการเกี่ยวกับไม้
การเลื่อยและซอยไม้ ที่ยังไม่ได้แปรรูป โดยใช้เครื่องจักร
- เครื่องจักรที่มีกาลังไม่เกิน ๒ แรงม้า
- เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน ๒ แรงม้า - ๕ แรงม้า
- เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน ๕ แรงม้า
การเลื่อย และซอยไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่ใช้เครื่องจักร
การเลื่อย และการซอยไม้ที่แปรรูปแล้ว
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยการใช้เครื่องจักร
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
- หอพัก ห้องพัก ขนาด ๑๐ - ๒๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก ขนาด ๒๑ - ๓๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก ขนาด ๓๑ - ๔๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก เกิน ๔๐ ห้อง
- ห้องเช่า ขนาด ๕ - ๑๐ ห้อง
- ห้องเช่า ขนาด ๑๑ - ๒๐ ห้อง
- ห้องเช่า เกิน ๒๐ ห้อง
ร้านอาหารที่มีดนตรี หรือคาราโอเกะ
ร้านเสริมสวย หรือห้องแต่งผม
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
- ร้านเย็บผ้าที่มีจักร ๕ ตัวขึ้นไป
- ร้านซักอบรีด หรืออัดกลีบผ้า
- ร้านย้อมผ้า หรือกัดสีผ้า รวมถึงสิ่งทออื่น
กิจการเกี่ยวกับดิน หิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

๑๙
อัตราค่าธรรมเนียม
๒๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐

ลาดับที่
๙.๑

๑๐.
๑๐.๑
๑๐.๒

๑๐.๓
๑๐.๔
๑๑.
๑๑.๑
๑๑.๒
๑๑.๓
๑๑.๔
๑๑.๕

๑๑.๖

ประเภทกิจการ
- สะสมไม่เกิน ๑ ตัน
- สะสม ๑ - ๕ ตัน
- สะสมเกิน ๕ ตัน - ๑๐ ตัน
- สะสมเกินกว่า ๑๐ ตัน ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
โรงงานบรรจุก๊าชหุงต้ม
การสะสมน้ามันเชื้อเพลิง
- คลังน้ามัน
- สถานที่บริการจาหน่าย (ปั๊ม)
- ร้านค้าย่อย
การสะสมถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
โรงโม่หิน
กิจการอื่น ๆ
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ร้านรับซื้อของเก่า ขวด แก้ว รวมทั้งวัสดุที่เลิกใช้อื่น
โกดัง เก็บสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้แล้ว
การผลิต การบรรจุ การสะสมถุงพลาสติก ฟาง หลอดกาแฟ ฯลฯ
- โรงงานผลิต - บรรจุ
- โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก
- โกดังเก็บสินค้าขนาดกลาง
- โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่
การก่อสร้าง
- การก่อสร้างตึกอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง มลพิษ
ที่ทาให้ระคายต่อระบบหายใจ

อัตราค่าธรรมเนียม
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐

(แบบ กอ. ๑)
แบบคำขอรับใบอนุญำต
เขียนที…่ ………………………………………………..
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.............................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท...............................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...........................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท........................................................
ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธกี าร.................................................................
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจากัดที่...................................................................................
เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่.............................................................
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่....................................................................................
เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่................................................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคาขอนี้ ข้ าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ คือ
๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………......
๕. …………………………………………………………………………………………………………..

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.........................................)

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้...............................................................................
....................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่................/........................./.....................
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(............................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่..................../........................./................

(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เล่มที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตาบล.......................................
อาเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์..............................................
ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...............................................................โดยใช้
ชื่อสถานประกอบการว่า.............................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ตาบล.................................................อาเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังขนาด...............................แรงม้า จานวนคนงาน.....................คน ทัง้ นี้ ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ....................
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติตาบล / ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี)
ข้อ ๓) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๓.๑)...................................................................................................................................................
๓.๒)...................................................................................................................................................
๓.๓)...................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ................................
ออกให้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)...........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน / เดือน /ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

คาเตือน

วัน / เดือน / ปี
ที่หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน / เดือน / ปี

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

(แบบ กอ. ๓)
แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...............
.
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ..................................อบต......................................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท์......................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่.....................เลขที่................./.............. ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...................................................................................................................................... .....
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑) สาเนาบัตรประจาตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ ............................................................................................................................. ........
๓.๒ ............................................................................................................................. ........
๔).....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.........................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...........................
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่........../............/............

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่............/............/.............

(แบบ กอ. ๔)
แบบคำขอหนังสือรับรองกำรแจ้ง
เขียนที่............................................................
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ.......................................
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ..............................อบต. ...............................................................
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
๑) ขอยื่นคาขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท............................................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ............................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตาบล.......................
อาเภอ........................................จังหวัด..................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้ คือ
๒.๑) สาเนาบัตรประจาตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ ....................................................................................................................
๒.๓.๑ ...............................................................................................................................
๒.๓.๒ ...............................................................................................................................
๒.๔) ...............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(.......................................)
ใบรับแจ้ง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตาแหน่ง........................................................
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๐๘๓
ได้รับคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขที่........../........... จาก (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
(ลงชื่อ)..........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง....................................................................

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบคาขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.......................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่........../................/..................

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่............/.............../.................

