


เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารดุ ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
พ.ศ. ๒๕65 

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

     โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  

     อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่    
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปน้ี  

     ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.๒๕65”  

     ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ นับถัดจากวันที่ได้ติดประกาศไว้           
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ แล้วเจ็ดวัน 

     ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

     ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี ้ 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่  

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้” หมายความว่า สถานที่ที่เก็บ สะสม 
วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบ        
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ า ทางดิน    
ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น  

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน 
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก การ 
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย                
ของสาธารณชน  

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ กิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ สาธารณชน  

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถาน 
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

/“มลพิษทางดิน”… 
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“มลพิษทางดิน” หมายความว่า สภาวะของดินอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถาน 
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“สถานประกอบการขยะอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สถานประกอบการ ที่ท ากิจการ 
เกี่ยวกับของเสียที่ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เสีย และเจ้าของไม่ต้องการแล้ว
หรือหมดอายุการใช้งานจากสภาพที่ช ารุดแล้ว  

“สถานประกอบการขยะรีไซเคิล” หมายความว่า สถานประกอบการที่ท าการคัดแยก และรับ 
ซื้อขายเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้ เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ เศษโลหะและอื่น ๆ  

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบ 
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น 
อย่างอื่นซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

      ข้อ ๕ ให้การประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้เป็นกิจการที่ ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  

      ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย ว่าด้วยการผัง
เมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใด ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วย แล้วแต่กรณี  

      ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี  
    ๗.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  
            (๑) สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนา 
สถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญของประชาชน เว้นแต่ มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามเง่ือนไข
เฉพาะของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขหรือเป็นผู้ประกอบกิจการการรายเก่าที่
เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว  
            (๒) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีรั้วรอบบริเวณสถานประกอบกิจการ  

๗.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคารประกอบกิจการ  
            (๑) อาคารประกอบกิจการต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตามกฎหมาย ว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
           (๒) พื้นที่ต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมน้ า เรียบทนต่อ 
สารเคมี ไม่มีน้ าขัง  
            (๓) ฝาผนังและเพดานของอาคารต้องท าด้วยวัสดุทนไฟคงทนท าความสะอาดง่าย และไม ่
ดูดซึมน้ า 

/(๔) บริเวณ… 
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            (๔) บริเวณที่ปฏิบัติการงานและทางเดินต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม  ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  
            (๕) จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
            (๖) จัดให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     (๗) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า    
ทุกวัน  

 ๗.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์น้ าดื่ม น้ าใช ้ 
     (๑) เครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีการตรวจสอบ 

บ ารุงรักษาให้อยู่สภาพด ี 
     (๒) การออกแบบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย และสามารถท า 

ความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือและบริเวณที่ตั้งง่ายและทั่วถึง  
     (๓) การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น อุปกรณ์ยกวัตถุ รถเข็น และ 

สายพานล าเลียง เป็นต้น ต้องจัดให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน  
     (๔) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บสิ่งของที่อาจ ก่อให้เกิด 

อันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  
     (๕) ต้องมีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
     (๖) สถานที่ตั้งน้ าดื่มควรอยู่คนละบริเวณกับวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือ เหลือใช้ 

เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือน 

๗.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการเก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้    
     ๗.๔.๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดเก็บสิ่งของ ดังนี้  

(๑) จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยานยนต์ซาก 
ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ เป็นต้น  

(๒) ควรวางวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ให้เป็นหมวดหมู่ และเป็น 
ระเบียบไม่ก่อให้เกิดอันตราย  

     ๗.๔.๒ การขนย้ายวัตถุสิ่งของที่ช ารุดแล้วหรือเหลือใช้ โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และ 
ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่กีดขวางการจราจรในทางสาธารณะอันเกิดจากการประกอบกิจการ  ของสถาน
ประกอบกิจการ  

๗.๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการป้องกันเหตุร าคาญ  
(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยทุก ๖ เดือน และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด 

(๒) จัดให้มีป้ายเตือนภัยและข้อปฏิบัติงานติดตั้งตามต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
 

/(๓) จัดให้มี... 
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(๓) จัดให้มีตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่พร้อมใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 

(๔) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสม ตาม 
ลักษณะการปฏิบัติงาน เช่น แว่นตา หน้ากากนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ/หุ้มแข้ง ถุงมือหนา เครื่องป้องกันเสียง         
และผ้าปิดจมูก  

(๕) ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ เช่น อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น    

(๖) จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยอยู่เสมอ และควร 
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร  

     (๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง  
     (๘) ห้ามด าเนินการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภาชนะบรรจุสาร 

อันตรายที่ใช้แล้ว โฟม ยางรถยนต์ทุกชนิด สายไฟและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ  
     (๙) จัดให้มีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร าคาญที่อาจส่งผล 

กระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  
     (๑๐) จัดให้มีการควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถาน 

ประกอบการ มิให้มีกลิ่นเหม็น เขม่าควัน เสียงและฝุ่นที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมา  

๗.๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล  
     (๑) ต้องมีวิธีการจัดการและป้องกันน้ าเสียไม่ให้ไหลลงแหล่งน้ าสาธารณะ ที่ก่อให้เกิดเหตุ 

เดือดร้อนร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพชุมชน  
     (๒) สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บรวบรวมหรือก าจัดมูลฝอยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ  

น ามาใช้ประโยชน์ได้อีกให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
  (๒.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ  

ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะ
นั้นอยู่เสมอ  

(๒.๒) มีระบบการจัดการขยะปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่ 
ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

     ข้อ ๘ ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการจะต้องได้รับการ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวิธีการ  ประกอบการค้านั้นได้ใน
เวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว  

      ข้อ ๙ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใน
การออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาต ให้ใช้ได้
ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  

     /ข้อ ๑๐… 
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     ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(๔) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ประกาศก าหนด  

     ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์  

     ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตรวจ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

     เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  ตามที่ก าหนดใน      
เทศบัญญัตินี้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

     ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่เท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายใน ๙๐ วัน เมื่อได้
ยื่นค าขอ พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้แล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒  

     ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้
ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่     

/ข้อ ๑6... 
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    ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

           ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในส่วนสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก การแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน ใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  

     ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติ
นี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต    
      (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   
      (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        

พ.ศ. ๒๕๓๕  
      (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้         
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

     ข้อ ๒๐ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ ใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่ง  โดยทางไปรษณีย์   
ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน  ของผู้รับใบอนุญาตและ   
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

     ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

     ข้อ ๒๒ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน  
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

/ข้อ ๒๓... 
 





บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช ้พ.ศ. ๒๕65 
 
สถานที่ประกอบการประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ลําดับที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารดุ ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
๑. พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกนิ ๒๕ ตารางเมตร  
๒. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  
๓. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
๔. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 
๙๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

 
 
สถานที่ประกอบการประเภทขยะรีไซเคิล  

  ลําดับที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๒ การสะสมวัตถุหรือสิงของที่ชํารดุ ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
๑. พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกนิ ๒๕ ตารางเมตร  
๒. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  
๓. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๔. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
๕. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร  
๖. พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร 

 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 
  



(แบบ กอ.ส. ๑)  
 

แบบค ารับใบอนุญาต 
 

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

 
ข้าพเจ้า....................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ............................         

อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................     
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภบิาล/อบต..................................          
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................  

 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
( ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................................  
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร  
( ) กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................................             
มีคนงาน.................................คน ใช้เครื่องจักรขนาด..................................................แรงม้า  
( ) กิจการจําหน่ายสินคา้ในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท.........................................            
ณ บริเวณ.......................................................โดยวิธีการ.......................................................  
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกจิ ประเภท 
□ เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่...................................................................................  
□ เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจดัอยูท่ี่..............................................................  
□ เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่.....................................................................................  
□ เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.่.....................................................................  
ต่อ (เจ้าพนักงานองถิ่น)..................................................................................พร้อมคาํขอนี้  
 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาดว้ย ดังนี้คือ  
๑. สําเนาบัตรประจําตวั...........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ คือ    
    ๓.๑…………………………………………………………………………………….  
    ๓.๒…………………………………………………………………………………….  
๔. ……………………………………………………………………………………………………….... 

  



แผนผังแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทกุประการ  
 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาํหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
        (..............................................)  
ตําแหน่ง............................................  
            วันที่........../........../........ 



ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
 

(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
        (..............................................)  
  ตาํแหน่ง............................................  
             วันที่........../........../........ 

  



(แบบ กอ.ส. ๒)  
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

 
อนุญาตให้........................................................สญัชาติ............................อยู่บ้านเลขที่..................  

หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........ถนน................................ตําบล.....................อําเภอ.................................          
จังหวัด..............................................โทรศพัท์......................................  

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...........................................................  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...........      
ตรอก/ซอย........................ถนน.......................................ตําบล.............................อําเภอ ............................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์...................โทรสาร.......................มีพื้นที่ประกอบการ................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด................................................แรงม้า จํานวนคนงาน. ................................คน          
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................................บาท (.............................................. ..........) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่..................ลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ......................  

ข้อ ๒ ผู้ ได้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่ว ไปที่กํ าหนดไว้ ในข้อกําหนดของท้องถิ่น                  
(เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/เทศบัญญัติตําบล/เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี)  

ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปน้ี     
        ๓.๑.................................................................................................................................    
        ๓.๒.................................................................................................................................  
        ๓.๓.................................................................................................................................  
 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่...........................เดือน..........................พ.ศ........................  

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

 

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

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

                            ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 
  



รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  



(แบบ กอ.ส. ๓)  
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต  

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

 
ข้าพเจ้า..........................................................อาย.ุ...................ปี สัญชาติ.....................................  

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................     
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ...................................................จงัหวัด................................. หมายเลข
โทรศัพท์...................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.........................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขที่....................เลขที่.........../..............ออกให้เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ............  
(เจ้าพนักงานท้องถ่ินถ่ิน).......................................................  

พร้อมคาํขอนี้ ข้าพเจ้าไดแ้นบหลักฐานและเอกสารมาดว้ย ดังนี้คือ  
๑) สําเนาบัตรประจําตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ  
     ๓.๑) .....................................................................................................................................  
     ๓.๒) .....................................................................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทกุประการ  
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
          (............................................)  
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
( ) เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาต เพราะ……………...... 
........................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (....................................) 
ตําแหน่ง........................................ 
       วันที.่........./............/............ 

ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
 

( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
 
 
(ลงชื่อ).............................................      

        (.........................................)
ตําแหน่ง...................................
วันที่............/............/............. 

 
 



(แบบ กอ.ส. ๔)  
แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

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

ข้าพเจ้า......................................................อายุ.....................ปี สัญชาต.ิ........................................        
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................     
แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ.......................................................จงัหวัด....................................    
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................  

๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท............................................         
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................      
ถนน.........................ตําบล.........................อําเภอ...........................................จังหวัด..................................         
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน.................................................  

๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ พร้อมคําขอนี้ได้
แนบหลักฐานและเอกสารมาดว้ยแล้วดังนี ้คือ  

๒.๑) สําเนาบัตรประจาํตัว...............................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ)  
๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ  
๒.๓.๑) ........................................................................................................  
๒.๓.๒) ........................................................................................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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

ใบรับแจ้ง  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตําแหน่ง........................................................ 
สํานักงานเทศบาลตําบลเฝ้าไร่  โทรศพัท์ ๐๔2-417233  ไดร้ับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง                 เลขที่
........../....................จาก (นาย/นาง/นางสาว)....................................................  

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบคําขอ 
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ 
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพราะ
........................................................................................ 
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข     
        (....................................) 
  ตาํแหน่ง..................................................... 
           วันที่........../............/............ 

คําสั่งของพนักงานท้องถ่ิน  
( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ).............................................     
        (............................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
         วันที่............/............/............. 



 
 

 
 


