
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดและนายอําเภอฆ้องชัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดต้ังแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 “การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้”  หมายความว่า  สถานที่ที่เก็บ
สะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงน้ันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ  
ทางนํ้า  ทางดิน  ทางเสียง  แสง  ความร้อน  ความสั่นสะเทือน  รังสี  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  เป็นต้น 
 “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน   

 “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของนํ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “มลพิษทางดิน”  หมายความว่า  สภาวะของดินอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 “สถานประกอบการขยะอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  สถานประกอบการ 
ที่ทํากิจการเก่ียวกับของเสียที่ประกอบด้วยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ที่เสีย 
และเจ้าของไม่ต้องการแล้วหรือหมดอายุการใช้งานจากสภาพท่ีชํารุดแล้ว   

 “สถานประกอบการขยะรีไซเคิล”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ทําการคัดแยก
และรับซื้อขายเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้  เช่น  แก้ว  พลาสติก  กระดาษ  เศษโลหะและอื่น ๆ   

 “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

 “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน 

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ  ๕ ให้การประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 

ข้อ  ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗ ผู้ประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานที่ตั้ง 
  (๑) สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  

ศาสนาสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่สาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญของประชาชน  เว้นแต่ 
มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามเงื่อนไขเฉพาะของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเป็นผู้ประกอบกิจการการรายเก่าที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว 

  (๒) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีร้ัวรอบบริเวณสถานประกอบกิจการ 
 ๗.๒ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาคารประกอบกิจการ 
  (๑) อาคารประกอบกิจการต้องมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๒) พื้นที่ต้องทําด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานทําความสะอาดง่ายไม่ดูดซึมน้ําเรียบ

ทนต่อสารเคมี  ไม่มีน้ําขัง   
  (๓) ฝาผนังและเพดานของอาคารต้องทําด้วยวัสดุทนไฟคงทนทําความสะอาดง่าย

และไม่ดูดซึมน้ํา 
  (๔) บริเวณท่ีปฏิบัติการงานและทางเดินต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม

สําหรับดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ   
  (๕) จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๖) จัดให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



  (๗) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่ กําหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน 

 ๗.๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อุปกรณ์น้ําดื่ม  น้ําใช้ 
  (๑) เ ค ร่ื อ งจั ก รอุ ปกรณ์ และ เค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ เ หมาะสมกั บก า ร ใช้ ง าน 

และมีการตรวจสอบบํารุงรักษาให้อยู่สภาพดี 
  (๒) การออกแบบติดตั้ ง เครื่ อง มืออุปกรณ์ในลักษณะที่ ม่ันคงปลอดภัย 

และสามารถทําความสะอาดเครื่องจักรเคร่ืองมือและบริเวณที่ตั้งง่ายและทั่วถึง 
  (๓) การจัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน  เช่น  อุปกรณ์ยกวัตถุ  

รถเข็น  และสายพานลําเลียง  เป็นต้น  ตอ้งจัดให้เป็นระเบียบ  ไม่กีดขวางทางเดิน 
  (๔) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บสิ่งของที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ 
  (๕) ต้องมีน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาดไว้บริการสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
  (๖)  สถานที่ตั้งน้ําดื่มควรอยู่คนละบริเวณกับวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือ

เหลือใช้เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
 ๗.๔ หลักเกณฑ์เก่ียวกับลักษณะการเก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

  ๗.๔.๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดเก็บสิ่งของ  ดังนี้ 
    (๑) จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุเช่น  โทรทัศน์  ตู้เย็น

จักรยานยนต์ซากผลิตภัณฑ์  อิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ  เป็นต้น 
    (๒) ควรวางวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ให้เป็นหมวดหมู่

และเป็นระเบียบไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
  ๗.๔.๒ การขนย้ายวัตถุสิ่งของที่ชํารุดแล้วหรือเหลือใช้  โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

และปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  ไม่กีดขวางการจราจรในทางสาธารณะอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการ 

 ๗.๕  หลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการป้องกันเหตุรําคาญ 
  (๑) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยทุก  ๖  เดือน
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด 
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  (๒) จัดให้มีป้ายเตือนภัยและข้อปฏิบัติงานติดตั้งตามตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
  (๓) จัดให้มีตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

  (๔) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามลักษณะการปฏิบัติงาน  เช่น  แว่นตา  หน้ากากนิรภัย  รองเท้าหุ้มข้อ/หุ้มแข้ง  ถุงมือหนา  เคร่ืองป้องกันเสียง
และผ้าปิดจมูก 

  (๕) ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้ รับการอบรมให้ความรู้ 
ด้านสุขอนามัยความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ  เช่น  อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  เป็นต้น 
  (๖) จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยอยู่เสมอ
และควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร 

  (๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง 
  (๘) ห้ามดําเนินการเผาซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภาชนะบรรจุ

สารอันตรายที่ใช้แล้ว  โฟม  ยางรถยนต์ทุกชนิด  สายไฟและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ   
  (๙) จัดให้มีมาตรการ  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุรําคาญ 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยปกติแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
  (๑๐) จัดให้มีการควบคุมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ   ของสถานประกอบการ

มิให้มีกลิ่นเหม็น  เขม่าควัน  เสียงและฝุ่นที่จะทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมา 

 ๗.๖ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการนํ้าเสีย  มูลฝอย  ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล 
  (๑) ต้องมีวิธีการจัดการและป้องกันน้ําเสียไม่ให้ไหลลงแหล่งน้ําสาธารณะ 
ที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพชุมชน 

  (๒) สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยอื่น ๆ  ที่ไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อีกให้ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ
ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

   (๒.๒) มีระบบการจัดการขยะปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด 
ที่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๘ ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการจะต้องได้รับ
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสถานที่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนวิธีการ
ประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควรเม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ ๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาต
ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ  ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  จะต้องย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดประกาศกําหนด 
ข้อ  ๑๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัตินี้ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต 
หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  
คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แลว้นั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุภายใน  ๙๐  วัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอ
พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๒   

ข้อ  ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโคกสะอาด 

ข้อ  ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย   ถูกทําลาย   หรือชํา รุดในส่วนสาระที่ สํ า คัญ 
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย   
ถูกทําลาย   หรือชํา รุด  ตามแบบที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ  ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ  ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๒ ผู้ดําเนินกิจการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้
ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

วิจิตร  มูลเอก 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สถานที่ประกอบการประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ลําดับที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้
๑.  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน  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 การสะสมวัตถุหรือสิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้
๑.  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
๒.  พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
๓.  พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๔.  พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๕.  พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
๖.  พื้นที่ใช้วางวัตถุมากกว่า  ๓๐๐  ตารางเมตร

 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐

 



(แบบ  กอ.ส. ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

 
เขียนที่………………………………………………….. 

วันที่....................เดือน.............................พ.ศ............. 
 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..................................
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................................ 
 โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (  )  กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................ 
 มีคนงาน.................................คน  ใช้เคร่ืองจักรขนาด..................................................แรงม้า 
 (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท......................................... 
 ณ  บริเวณ.......................................................โดยวิธีการ....................................................... 
 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่................................................................................... 
   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.............................................................. 
   เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่..................................................................................... 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่...................................................................... 
 ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..................................................................................พร้อมคําขอน้ี
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว...........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อ  คือ 
 ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 



แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (..........................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
(  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
            (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................ 
               วันที่........../........../........ 



คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................ 
               วันที่........../........../........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (แบบ  กอ.ส. ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้........................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่.................. 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........ถนน................................ตําบล.....................อําเภอ................................. 
จังหวัด..............................................โทรศัพท์...................................... 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท........................................................... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย........................ถนน.......................................ตําบล.............................อาํเภอ............................ 
จังหวัด.....................โทรศัพท์...................โทรสาร.......................มีพื้นที่ประกอบการ................ตารางเมตร  
ใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังขนาด................................................แรงม้า  จํานวนคนงาน.................................คน 
ทั้งนี้  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................................บาท  (........................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่..................ลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น  
(เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบัญญัติตําบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑................................................................................................................................. 
 ๓.๒................................................................................................................................. 
 ๓.๓................................................................................................................................. 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...........................เดือน..........................พ.ศ........................ 
   ออกให้  ณ  วันที่..................เดือน........................พ.ศ......................... 
 
      (ลงชื่อ)........................................... 
             (..........................................) 
           ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 



รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

    
    
    
    
    
    
    
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ  กอ.ส. ๓) 
แบบคําขอต่ออายุใบอนญุาต 

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

 ข้าพเจ้า..........................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ...................อบต................................จังหวดั.................................
หมายเลขโทรศัพท์................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท......................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลขที่....................เลขที่.........../..............ออกให้เม่ือวันที่........เดือน...................พ.ศ............ 
(เจ้าพนักงานท้องถิ่นถิ่น)....................................................... 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ 
 ๓.๑)  ..................................................................................................................................... 
 ๓.๒)  ..................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (  )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต  (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  (  )  เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาต  เพราะ……………......
........................................................................................
 
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลงชื่อ).............................................
       (....................................)        (............................................)
ตําแหน่ง........................................    ตําแหน่ง.....................................................
       วันที่........../............/............                วันที่............/............/.............



(แบบ  กอ.ส. ๔) 
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

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

 ข้าพเจ้า......................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ......................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................... 
แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ.........................อบต...........................จังหวดั.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

๑) ขอย่ืนคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ  ประเภท............................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................
ถนน.........................ตําบล.........................อําเภอ...........................................จังหวดั..................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................. 

๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด  
พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้  คือ 

 ๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัว...............................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๒.๓)  หลักฐานอื่น ๆ   
  ๒.๓.๑)  ........................................................................................................ 
  ๒.๓.๒)  ........................................................................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
            (..........................................) 

ใบรับแจ้ง 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตําแหน่ง........................................................ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด  โทรศัพท์  ๐๔๓-๘๔๐๘๘๔  ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง  
เลขที่........../....................จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
      ตําแหน่ง....................................... 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
 
จากการตรวจสอบคําขอ  (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้  (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(  )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข       (ลงชื่อ).............................................
       (....................................)              (............................................)
ตําแหน่ง.....................................  ตําแหน่ง.....................................................
    วันที่........../............/............         วันที่............/............/.............


