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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา 
 
 



 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

------------------------------------       
 

หลักการ 

 
 

  จากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการด ารงชีพของมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ก่อให้เกิดมลพิษ  และน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  จากกระบวนการผลิต  
ด้วยเหตุนี้การบังคับให้การประกอบกิจการต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์  มาตรฐานของวิชาการ          
เพ่ือต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับ
สังคม  ซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง  หมายรวมทั้งผู้ประกอบกิจการ  คนงานและ
ประชาชนในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐานทางวิชาการ  มาตรการด้านกฎหมาย  โดยเฉพาะหมวด  ๗  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

เหตุผล 

 
 

  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้อง มีการควบคุม     
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นขอ้บัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
  
   
 
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

----------------------------------       
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
  “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและนายอ าเภอด่านขุนทด  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้”   
  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  เรื่อง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนทีไ่ด้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน       
  ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ท าให้มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าหรือผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 
 

-๒- 
  ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
   ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
    (๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   ๒. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
    (๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๒)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ
การกระท าอ่ืนใด  ฆ่าสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
   ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
    (๑)  การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๒)  การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๓)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
    (๔)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    (๕)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
    (๖)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
    (๗)  การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายและเพ่ือการ
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)  การท าเหมืองแร่  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  หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล
ดังกล่าวด้วย 



-๓- 
 
    (๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
    (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
    (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
    (๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัชต์ 
 
   ๗. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
    (๑)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าค้ิว  
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
    (๒)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการตกแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
    (๓)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
 
   ๘. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
    (๑)  การประกอบการกิจการหอพัก    ห้องพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  คารา
โอเกะ  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
    (๒)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี    เต้นร า  ร าวง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือ
การแสดงอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน 
    (๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
   ๙. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
    (๑)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
    (๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
    (๓)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน 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  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
    (๓)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
    (๔)  การพ่นสี 
    (๕)  การโม่  การบดชัน 
    (๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    (๗)  การผลิต  การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
    (๘)  การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
    



 
 

-๔- 
   ๑๒. กิจการอื่น ๆ 
    (๑)  การผลิตการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
         อุปกรณ์ไฟฟ้า 
    (๒)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
    (๓)  การประกอบกจิการโกดังสินค้า 
    (๔)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
    (๕)  การก่อสร้าง 
  ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   
  ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  
ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานทีอ่ื่นๆ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร
ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน 
  ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
   (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๓)  ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและก าหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าทุกวัน 
  ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในก าหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือจ ากัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย  รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (๒)  ในกรณีที่มีการก าจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 



-๕- 
 
  ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
  ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร  การ
ปรุงอาหาร  การสะสมอาหารส าหรับคนงาน  ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
  ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
  ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (๒)  กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและก าหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
  ข้อ  ๑๗  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ
ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
  ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น
การค้า  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   (๓)  อ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประกาศก าหนด 
  ข้อ  ๑๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ     
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น  ให้พ้นจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหะน าโรค 
   (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรคได้  และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (๓)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน 



 
-๖- 

   (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอัน
สมควร  เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
   (๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
  ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หาไม่มารับภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 
  ข้อ  ๒๑  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ี
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๒๒   ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงือ่นไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 
  ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตการบอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
  ข้อ  ๒๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 
  ข้อ  ๒๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 
-๗- 

 
  ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดมิเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 
   ข้อ  ๒๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ 
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.  
๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
   ข้อ  ๒๙  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึ ง  หรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ  ๓๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ  ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  ข้อ  ๓๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้      





 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
 ๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
       -  เกิน  ๑๐  ตวั  แต่ไม่เกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐ 
       -  เกิน  ๒๐  ตวัขึ้นไป ๒๐๐ 
 ๑.๒ การเลี้ยงสุกร  
       -  เกิน  ๒๐  ตวั  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๑๐๐ 
       -  เกิน  ๕๐  ตวั  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 
       -  เกิน  ๑๐๐  ตวัขึ้นไป ๓๐๐ 
๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ  
 -  ตั้งแต่  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ 
๑.๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  
 -  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 
 -  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป ๓๐๐ 
๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
 -  ไม่เกิน  ๕  ตัว ๕๐ 
 -  เกิน  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 
 -  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑๕๐ 
๒. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  
๒.๑ การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา    
 เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  ซอสอื่น  
 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
 -  สะสม  และการท า ๒๐๐ 
๒.๒ การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  สัตว์  หรือพืช   
 -  ท าหรือตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  เป็ดเค็ม  หนังหมู  กุ้งแห้ง  การเค่ียวมันกุ้ง ๓๐๐ 
 ท ามันหมู  
 -  การนึ่งปลา  การต้มปลา  ซึ่งใช้แทนการนึ่ง  
 ก.  ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม /วัน ๕๐๐ 
 ข.  เกินกว่า  ๕,๐๐๐ กิโลกรมั /วัน ๑,๐๐๐ 
๒.๓ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเสน้  เกี้ยมอ๋ี  
 -  โรงงานใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 -  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 



 

   

ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๒.๔ การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  
 -  การแกะกุ้ง/ปลา/หอย  
      -  ตั้งแต่  ๑๐  -  ๑๐๐  กิโลกรัม  / วัน ๑๐๐ 
      -  ตั้งแต่  ๑๐๑  -  ๒๐๐ กิโลกรัม / วัน ๒๐๐ 
      -  ตั้งแต่  ๒๐๑  กิโลกรัม  ขึ้นไป / วัน ๓๐๐ 
๒.๕ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
 -  โรงงานผลิตลูกชิ้น ๓๐๐ 
๒.๖ การผลิต  น้ ากลั่น  น้ าบริโภค  
 -  โรงงานผลิตน้ ากลั่น ๕๐๐ 
 -  โรงงานผลิตน้ าบริโภคบรรจขุวด ๒๐๐ 
 -  โรงงานเจาะน้ าบาดาล  ด้วยเครื่องจักร  เพื่อจ าหน่าย ๓๐๐ 
๒.๗ การผลิตน้ าแข็ง  
 -  โรงงานผลิตน้ าแข็ง ๕๐๐ 
 -  การต้มกลั่นแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  และน้ าส้มสายชู ๑,๐๐๐ 
๓. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  
๓.๑ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ  
 -  โรงงาน ๑,๐๐๐ 
 -  สะสมและการท า ๒๐๐ 
๓.๒ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
 -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก  (ไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า) ๒๐๐ 
 -  โรงสีข้าวขนาดกลาง  (เกิน  ๑๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๓๐๐ 
 -  โรงสีข้าวขนาดใหญ่  (เกิน  ๔๐  แรงม้า) ๕๐๐ 
๓.๓ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  
 -  โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก้ และเมล็ดพันธ์อ่ืนนอกจากข้าว  ๓๐๐ 
 -  โรงงานนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ 
๓.๔ การผลิต  และสะสมปุ๋ย  
 -  ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 -  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
๓.๕ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๑,๐๐๐ 
๔. กิจการเกี่ยวกับการโลหะ  หรือแร่  
๔.๑ การกลึง  การเคาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด ๒๐๐ 
 โลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าชหรือไฟฟ้า  
๔.๒ การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร่  
 -  การกองการสะสมแร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๑  ไร่ ๕,๐๐๐ 
 -  การกองการสะสม  แร่ยิปซั่ม  ที่มีพ้ืนที่เกิน  ๑  ไร่ ๑๐,๐๐๐ 
๕ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
๕.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  



 

   
๑๙ 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 -  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 -  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรขึ้นไป ๔๐๐ 
๕.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์  
 ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
 -  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 -  กิจการที่มีพ้ืนที่ประกอบการ  เกิน  ๒๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 
๕.๓ ร้านขายรถจักรยานยนต์ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย ๑,๐๐๐ 
๕.๔   ร้านขายเครื่องยนต์เรือ  ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย ๑,๐๐๐ 
๕.๕   สถานประกอบการที่  ล้าง  อัดฉีด  ยานยนต์ ๒๐๐ 
๕.๖ สถานประกอบการที่ผลิต  ซ่อม  และอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ 
๕.๗ ร้านปะยาง  เชื่อมยาง ๒๐๐ 
๕.๘ ร้านอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัชต์ ๓๐๐ 
๖. กิจการเกี่ยวกับไม้  
๖.๑ การเลื่อยและซอยไม้  ที่ยังไม่ได้แปรรูป  โดยใช้เครื่องจักร  
 -  เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  ๒  แรงม้า ๓๐๐ 
 -  เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน  ๒  แรงม้า  -  ๕  แรงม้า ๖๐๐ 
 -  เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน  ๕  แรงม้า ๑,๐๐๐ 
๖.๒ การเลื่อย  และซอยไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
๖.๓ การเลื่อย  และการซอยไม้ที่แปรรูปแล้ว  
 -  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐ 
 -  โดยการใช้เครื่องจักร ๖๐๐ 
๗. กิจการเกี่ยวกับการบริการ  
๗.๑ -  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๑๐  -  ๒๐  ห้อง ๒๐๐ 
 -  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๒๑  -  ๓๐  ห้อง ๓๐๐ 
 -  หอพัก  ห้องพัก  ขนาด  ๓๑  -  ๔๐  ห้อง ๔๐๐ 
 -  หอพัก  ห้องพัก  เกิน  ๔๐  ห้อง ๕๐๐ 
 -  ห้องเช่า  ขนาด  ๕  -  ๑๐  ห้อง ๒๐๐ 
 -  ห้องเช่า  ขนาด  ๑๑  -  ๒๐  ห้อง ๓๐๐ 
 -  ห้องเช่า  เกิน  ๒๐  ห้อง ๔๐๐ 
๗.๒ ร้านอาหารที่มีดนตรี  หรือคาราโอเกะ ๔๐๐ 
๗.๓ ร้านเสริมสวย  หรือห้องแต่งผม ๒๐๐ 
๘. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  
๘.๑ -  ร้านเย็บผ้าที่มีจักร  ๕  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ 
 -  ร้านซักอบรีด  หรืออัดกลีบผ้า ๒๐๐ 
 -  ร้านย้อมผ้า  หรือกัดสีผ้า  รวมถึงสิ่งทออ่ืน ๓๐๐ 
๙. กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  



 

   
   
ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๙.๑ -  สะสมไม่เกิน  ๑  ตัน ๒๐๐ 
 -  สะสม  ๑  -  ๕  ตัน ๓๐๐ 
 -  สะสมเกิน  ๕  ตัน  -  ๑๐  ตัน ๔๐๐ 
 -  สะสมเกินกว่า  ๑๐  ตัน  ขึ้นไป ๖๐๐ 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี  
๑๐.๑ โรงงานบรรจุก๊าชหุงต้ม ๑,๐๐๐ 
๑๐.๒ การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง  
 -  คลังน้ ามัน ๑,๐๐๐ 
 -  สถานที่บริการจ าหน่าย  (ปั๊ม) ๒๐๐ 
 -  ร้านค้าย่อย ๑๐๐ 
๑๐.๓ การสะสมถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก ๘๐๐ 
๑๐.๔ โรงโม่หิน ๑,๕๐๐ 
๑๑. กิจการอ่ืน ๆ  
๑๑.๑ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๐๐ 
๑๑.๒ ร้านรับซื้อของเก่า  ขวด  แก้ว  รวมทั้งวัสดุที่เลิกใช้อ่ืน ๒๐๐ 
๑๑.๓ โกดัง  เก็บสินค้า ๓๐๐ 
๑๑.๔ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้แล้ว ๒๐๐ 
๑๑.๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมถุงพลาสติก  ฟาง  หลอดกาแฟ  ฯลฯ  
 -  โรงงานผลิต  -  บรรจ ุ ๑,๐๐๐ 
 -  โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ๓๐๐ 
 -  โกดังเก็บสินค้าขนาดกลาง ๕๐๐ 
 -  โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ๑,๐๐๐ 
๑๑.๖ การก่อสร้าง  
 -  การก่อสร้างตึกอาคาร  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  มลพิษ ๒๐๐ 
    ที่ท าให้ระคายต่อระบบหายใจ  
 
 
 
 
 



 
 
 

(แบบ   กอ.  ๑) 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

 
        เขียนที…่………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ........... .................  
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต........................... ..................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท.............................................................................. .  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................... ............  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จ าหน่ายสินค้าประเภท........................................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร.................................................................  
 (   )  กิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 
  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจ ากัดท่ี...................................................................................   
  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.............................................................   
  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................................ ........................   
  เก็บขนและก าจัดมูลฝอย  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่................................................................         
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมค าขอนี้  ข้ าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ  
เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 



 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้...............................................................................    
............................................................................................................................. .......................................................   
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................................................. ..................   
.............................................................................. ......................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (..............................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................... 
      วันที่................/........................./..................... 
 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
      (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (............................................) 
      ต าแหน่ง......................................................... 
      วันที่..................../........................./................ 



(แบบ  กอ.  ๒) 
  

ใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

 
       เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 

 
 อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี... .....................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................ .........ต าบล.......................................   
อ าเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์....... ....................................... 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................โดยใช้  
ชื่อสถานประกอบการว่า......................................................................................................... ....................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน........... ............................  
ต าบล.................................................อ าเภอ........................................... ........จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ............ ..........ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด...............................แรงม้า  จ านวนคนงาน.....................คน  ทัง้นี้  ได้เสียค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาต...........................................บาท  (.................................................................... ........................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน..................... ........พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น              
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติต าบล / ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑).............................................................................................. ..................................................... 
  ๓.๒)............................................................................................................................ ....................... 
  ๓.๓)...................................................................................................................................................  
  
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.................................เดือน....................................พ.ศ. ............. ...................   
 
 
  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................... 
             (..........................................) 
     ต าแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 
 
วัน / เดือน  /ปี 
ที่ออก 
ใบอนุญาต 

 
 
วัน / เดือน / ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน / เดือน / ปี 
   

   
      
      
      
      
      
      
 
ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (แบบ  กอ.  ๓) 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 
        เขียนที่............................................................   
       วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ............... 
. 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ........ .............................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................... .......................  
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ..................................อบต................... ...................................................  
จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท์..................................................... .................   
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขที่.....................เลขที่................./..............  ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............... .....พ.ศ..............  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...................................................................................................................................... .....   
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. ........   
   ๓.๒ ............................................................................................................................. ........   
  ๔)....................................................................................................... ..............................................   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                       (.........................................) 
 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ...........................  
........................................................................................   
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
       (....................................)                      (............................................) 
ต าแหน่ง............................................................          ต าแหน่ง..................................................... 
          วันที่........../............/............                    วันที่............/............/............. 
 
 



 
 

 (แบบ  กอ.  ๔) 
 

แบบค ำขอหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
 
        เขียนที่............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.......... .............................   
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................ ...................  
แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ..............................อบต. ................ ...............................................  
จังหวัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................. ......................................  
 ๑)  ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท............................................................  
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...................................................................................................... ......................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ต าบล..... ..................  
อ าเภอ........................................จังหวัด..................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น... .............................................. 
 ๒)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
พร้อมค าขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้  คือ 
  ๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๒.๓)  หลักฐานอื่น ๆ  .............................................................................................................. ......   
   ๒.๓.๑ ...............................................................................................................................  
   ๒.๓.๒ ............................................................................................................................. .. 
  ๒.๔) ...............................................................................................................................................   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)......................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
             (.......................................) 
 
ใบรับแจ้ง 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง........................... .............................  
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๗๕  ๖๐๘๓ 
ได้รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขที่........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).......................................... .......... 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ต าแหน่ง....................................................................   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
  
จากการตรวจสอบค าขอ      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  เพราะ  
........................................................................................   
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
      (.......................................)                     (............................................) 
ต าแหน่ง............................................................          ต าแหน่ง..................................................... 
     วันที่........../................/..................           วันที่............/.............../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


