ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕8
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
อาเภอสนม

จังหวัดสุรินทร์

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕8
*****************
หลักการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕ 52 ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐
มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 43 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา
65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ โดยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕8 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
อียอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอนายอําเภอ สนม เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอ
เหตุผล
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕ 52 ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา 31
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 43 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ ปูองกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจําเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕58
---------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕8
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา 31
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 43 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอ และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอสนม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ เรื่องควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕8”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตตําบล หนองอียอ นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอแล้วสิบห้าวัน
ข้อ ๓ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ให้ยกเลิกข้อ บังคับองค์การบริหารส่วน ตําบล
หนองอียอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔1
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและคําสั่ งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้้ในการประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทํา ให้้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยองสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๒๔
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุใมนเขต
ตําบลหนองอียอ
ข้อ
5.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
ข้อ
5.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ
การฆ่าบริโภคในครัวเรือน

(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การปุน การลด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือล้างครั่ง
ข้อ
5.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ
น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า การเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

(๒๒) การผลิตไอศ
กรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข้อ
5.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
ชาระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การลด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
ข้อ
5.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การลดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
ข้อ
5.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน ๔.๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน ๔.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกล หรือโลหะ อื่น
ใด ยกเว้นกิจการใน๔.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะ ด้วยเครื่องจักรสารเคมี หรือ วิธีอื่นใดยกเว้นกิจการใน
๔.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก การล้างแร่
ข้อ
5.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารสนิม ยานยนต์
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

(๔) การล้าง การอัดฉีด ยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัชท์
ข้อ
5.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น ทาสารเคลือบเงา
สี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
ข้อ
5.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๔.๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน ๔.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ บริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการใน ๔.๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม

(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจา
ะอวัยวะอื่น
ข้อ
5.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรือนุ่น
(๓) การปั่นฝูาย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า ด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
ข้อ
5.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาวดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสมเช่น
ผ้าเบรค
ผ้าคลัชท์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
ข้อ
5.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทํา
ละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๔.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิต
เซลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ข้อ
5.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอีเลคโทรลิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์
อุปกรณ์ไฟฟูา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การก่อสร้าง
(๑๐) การทําลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(11) กิจการที่เกี่ยวกับงานศพ
(12) การทํากาว

อีเลคโทรลิคส์

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ ประกอบการ และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ข้อ 6.๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
6.๑.๑ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนา โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะ และประเภทของการระกอบกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญ
6.๑.๒ อาคารได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๓ บันไดหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๔ ปูายบอกทางฉุกเฉิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๕ ไฟส่องฉุกเฉิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๖ ระบบระบายอากาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๗ แสงสว่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๘ ห้องน้ํา ห้องส้วม เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๙ การเก็บรวบรวมขยะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
6.๑.๑๐ มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย
6.๑.๑๑ มีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค
6.๑.๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับประกอบ
อาหาร การปรุงอาหารการสะสมอาหาร สําหรับคนงาน หรือผู้มาใช้บริการ เป็นไปตามข้อกําหนดด้าน
สุขาภิบาล อาหารการสะสมาหาร สําหรับคนงาน หรือผู้มาใช้บริการ เป็นไปตามข้อกําหนดด้านสุขาภิบาล
อาหารสําหรับสถานระอบการค้าอาหาร ตามโครงการรณรงค์ปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบจําหน่ายอาหาร
6.๑.๑๓ สถานประกอบการจัดวางสิ่งของปลอดภัย รักษาความสะอาดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๑๔ สถานประกอบการ จัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๑๕ สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.๑.๑๖ สถานประกอบการจัดการปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง
6.๑.๑๗ สถานประกอบการจัดการปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ
6.๑.๑๘ สถานประกอบการจัดการปูองกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ํา
6.๑.๑๙ สถานประกอบการจัดการปูองกันมิให้เกิดมลพิษสั่นสะเทือน
6.๑.๒๐ สถานประกอบการจัดการปูองกันมิให้เกิดมลพิษของเสียอันตราย
6.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่
6.๒.๑ สถานที่นั้นต้องตั้งในทํา เลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา รับน้ําเสียไปให้พ้นจาก
สถานที่นั้นโดยสะดวก
6.๒.๒ ต้องทํารางระบายนําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําเสีย ด้วย
วัตถุถาวรที่มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ําไหลได้สะดวก
6.๒.๓ การระบายน้ํา ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ํา ในทางน้ําสาธารณะหรือ
แก่ผู้อาศัยใกล้เคียง
6.๒.๔ เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุ
ถาวรเพื่อปูองกันมิให้น้ําซึมรั่วหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัด น้ําเสีย ให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล หรือต้องมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เครื่องปูองกันกลิ่น ไอ เสียง ความกระเทือน ฝุุน
ละออง เขม่า เถ้า ควัน มูล หรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง ผู้ประกอบกิจการนั้นต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขกําหนด
6.๒.๕ ต้องจัดสถานที่ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค
6.๒.๖ ต้องมีที่องรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้้ถูกสุขลักษณะ
6.๒.๗ ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ซึ่งออกตามความในระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และหรือตามกฎระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น
6.๒.๘ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะ ตามความเห็นชอบของ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
6.๒.๙ สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตาก หรือผึ่งสินค้าที่ไม่
ก่อเหตุรําคาญ และตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
6.๒.๑๐ ปฏิบัติอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ
6.๓ มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
6.๓.๑ ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๕.๑ ให้อยู่ในภาวะอันดี
เสมอ และทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการให้สะอาดทุกวัน
6.๓.๒ ต้องประกอบการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตและตามกําหนดวันเวลาที่
ได้รับอนุญาต
6.๓.๓ ต้องรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ
ถ้าเศษวัสดุหรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร ต้องปูองกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุุนละออง แมลงวัน แมลงสาป
ยุง หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ
6.๓.๔ การจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

6.๓.๕ ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
6.๓.๖ ต้องยินยอม และให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการนั้นได้
ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย ว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการรวบรวมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานละผู้
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
ข้อ 9 เมื่อพ้นกําหนด เก้าสิบ วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๔ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อ ๕ ก็ได้
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๔ ในลักษณะที่
เป็นการค้าต้องจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ และให้ยื่นขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสม
บูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคํา
ขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่ สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
ข้อ ๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๔ ต้องนํา
เอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมคําขอรับใบอนุญาตอย่าง ละ ๑ ชุด
๑
1.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสําเนา ที่รับรอง
ถูกต้อง
๑1.๒ ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๑
1.๓ สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า
(กรณีที่ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ)
๑
1.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๑
1.๕ หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
ของผู้รับรอง
๑
1.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่ง ไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตามข้อ ๔ ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคํา
ขอตามข้อ ๙ และหลักฐานตามข้อ ๑๐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ในกรณีมีเหตุอันจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจําเป็น
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคนึ่งหรือตามที่ได้ขยายไว้แล้วนั้น

ผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑
3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๔ หรือผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด เพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งต้องควบคุมก็ได้
ข้อ ๑4 ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้
ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลา ใน
วรรคสามจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่จะได้บอกเลิกการ
ดําเนินกิจการก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑5 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด สาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การขอรับ
ใบแทน ใบอนุญาตให้ยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้
๑
5.๑ สําเนาการลงบันทึกประจําวันของตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย
๑
5.๒ ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ
๑
5.๓ เอกสารตามข้อ ๘
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๑6 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตสําหรับกิจการใด ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบ
ห้าวัน
ข้อ ๑7 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๑8 คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งโดยทาง

ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่่
กรณี
ข้อ ๑9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

หมวดที่ ๔
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒1 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้บังคับใช้ ผู้ดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่ข้อบัญญัตินี้กําหนดเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตาม หมวด 1 ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ.2535
ข้อ 22 ผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ผู้ใดผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไปและข้อกําหนดใน ข้อ 6 , 6.1 และ 6.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดสะสมวัสดุที่อาจทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้ง่ายไว้ในอาคาร หรือบริเวณอาคาร
และที่ดินเอกสิทธิ์ครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ใดฝุาฝืน ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ 24 การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
อียอ ด้วยเครื่องจักรหรือวิธีอื่นๆ จะต้องควบคุมกลิ่น เสียง ควัน น้ําเสีย ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อความสงบและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ใดฝุาฝืนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หมวด ๕
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒ 5 ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติแล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนการดําเนินการ
ข้อ ๒6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบการค้า
ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒ 7 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้สําหรับการค้าประเภทเดียวและสําหรับสถานที่เดียว ถ้า
ประกอบการค้าซึ่งให้ควบคุมหลายประเภทในขณะ และสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มี
อัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๒8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจ อกคําสั่ง กฎ ระเบียบ หรือประกาศ อันเกี่ยวกับข้อบัญญัตินี้
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)
(นาย
สามารถ ครองสัตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
-เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
นายอําเภอสนม

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้า
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ต่อท้ายข้อบัญญัติตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕8
ลาดับที่
๑

๒

รายการ
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ
- ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว
- มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
- ตั้งแต่ ๕ – ๒๐ ตัว
- มากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงห่าน เป็ด
- ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว
- มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงไก่
- ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตัว
- มากกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๕ การเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อจําหน่าย
๑.๖ การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ตั้งแต่ ๒๑ ตัวขึ้นไปเพื่อจําหน่าย
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
ก. ไม่เกิน ๔ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๑๑ – ๒๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๒๑ – ๔๐ ตัว
จ. ตั้งแต่ ๔๑ ตัวขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
10๐
3๐๐

-

10๐
๒๐๐

-

๕๐
๑๐๐

-

๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑๐๐

-

๓๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐

-

หมายเหตุ
กิจการที่
กําหนดถ้าทํา
ตามนัยแห่ง
กฎหมายว่า
ด้วยการสวน
ครัวและการ
เลี้ยงเพื่อ
ประโยชน์
แห่งครัวเรือน
ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
ตาม
ข้อบัญญัตินี้

ลาดับที่

รายการ

๓

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้
ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
ก. โดยใช้เครื่องจักร
1) มีเนื้อที่ประกอบการตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
2) มีเนื้อที่ประกอบการต่ํากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนอื่นส่วนใดของสัตว์
หรือพืช เพื่อเป็นอาหาร

๔

๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ๔๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร
ง. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การสะสมหรือการล้างครั่ง
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไต
ปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐ -

๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

รายการ
ก. การผลิต การหมัก
ข. การสะสม
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เต้าฮวย
ก. เส้นหมี่
ข. ขนมจีน
ค. ก๋วยเตี๋ยว
ง. เต้าฮวย เต้าหู้
จ. วุ้นเส้น
ฉ. เกี้ยมอี๋
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนม
เปี๊ยะ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว)
การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐

-

๒,๐๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่
๒๗
๒๘

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

๓๔
๓๕
๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

รายการ
น้ําส้มสายชู
การคั่วกาแฟ
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อื่น ๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. วันละไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
ข. วันละ ๕๑ – ๕๐๐ กิโลกรัม
ค. วันละ ๕๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร
การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ก. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน
๒๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักประกอบกิการเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน
๑๐๐ แรงม้า
ง. ใช้เครื่องจักประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ แรงม้าขึ้นไป
การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป
ก. ๕ -๑๐ แรงม้า
ข. มากกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๘๐๐
๒,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๖,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วย เครื่องจักร
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องสีข้าวขนาด ๒๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. เครื่องสีข้าวขนาดต่ํากว่า ๒๕ แรงม้า
การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้าง
แร่
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
การล้าง การอัดฉีดรถยนต์
การผลิต
การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
การอัดผ้าเบรก ผ้าครัช
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การผลิตไม้ขีดไฟ

๔๖
๕๘
๕๙

๖๐

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๐๐
๑๕๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๓๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๔,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐

-

๕๐๐

-

๒๕๐
๔,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ

๖๖

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การ
ทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕
แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้า ลงมา
การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น
การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ
หวาย
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕
แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้า ลงมา
การอบไม้
การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การผลิตกระดาษต่าง ๆ
การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
ก. ขายส่ง
1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
ข. ขายปลีก
1) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๖๗

๖๘
๖๘
๗๐

๗๑
๗๒

๗๓
๗๔
๗๕

กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ลําดับที่ ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรเว้นแต่

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๒๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๒๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๕๐๐

-

๒๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

๗๖

๗๗

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

รายการ
เป็นการให้บริการในลําดับที่ ๗๓ หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง
ข. เกินกว่า ๒๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๗๐ ห้อง
ค. เกินกว่า ๗๐ ห้อง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไม่เกิน ๕ ห้อง
ข. ตั้งแต่ ๖ – ๑๐ ห้อง
ค. ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕ ห้อง
ง. ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐ ห้อง
จ. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ห้อง
ฉ. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป
การประกอบกิจการมหรสพ
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คารา
โอเกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการในลําดับที่ ๗๓
การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังในลําดับที่ ๗๓
หรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ
สาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอ
ผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรือนุ่น
การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.

๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

๑๐๐
๔๐๐
๘๐๐
๑,๖๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๓,๐๐๐

-

๑๕๐

-

๕,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ

๙๑
๙๒

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
ก. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ เครื่อง
ข. ตั้งแต่ ๑๑- ๒๐ เครื่อง
ค. ตั้งแต่ ๒๑ เครื่องขึ้นไป
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ๑-๓ ตัน
ข. ๓-๕ ตัน
ค. ๕ ตันขึ้นไป
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ฝูา เพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิ
ไดส์ หรือสารตัวทําละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ หรือแก๊ส
ก. ก๊าซหุงต้ม
๑) ไม่เกิน ๒๐ ถัง
๒) ตั้งแต่ ๒๐ ถังขึ้นไป
ข. ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาเซททีลีน

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐ ๒๕๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕๐๐

-

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๑๕๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ

๑๐๙

การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต่าง ๆ

๑๑๐

การผลิต การสะสมการ ขนส่งถานหิน ถ่านโค้ก
ก. เพื่อขายส่ง
๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. เพื่อขายปลีก
๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๕๐ ตารางเมตร
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๕๙
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. โดยใช้เครื่องจักร
๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป
๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตาราง
เมตร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
การโม่ การบดชัน
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแห้ง
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

๑๑๑
๑๑๒

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐ -

๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-

หมายเหตุ
ยกเว้นปั๊ม
หลอด ๑๕๐
บาท

ลาดับที่

รายการ

๑๒๔

การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
ก. เครื่องจักที่มีกําลังรวมกันตั้งแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป
ข. เครื่องจักมีกําลังรวมกันต่ํากว่า ๒ แรงม้า
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์
อีเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟูา
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้น
ไป
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตํากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๕๐ ตารางเมตร
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตาราง
เมตร
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากว่า ๕๐ ตารางเมตร
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑- ๑๐๐ ตาราง
เมตร
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
การก่อสร้าง
คิดพื้นที่ก่อสร้างตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร

๑๒๕

๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

๑๓๐
๑๓๑

๑๓๒

ค่าธรรมเนียม
ต่อปีฉบับละ
บาท สต.
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๓๐๐

-

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

ตร. ม.
ละ ๑
บาท

-

หมายเหตุ

เก็บได้สูงสุด
ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐
บาท

แบบ กอ.1

แบบคาขอรับใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ
..................ปี สัญชาติ......................
บ้านเลขที่..................หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย....................ถนน........................... แขวง/ตําบล............................
เขต/อําเภอ...............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .......................................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท........................................................................
...................................คนงาน...............คน ใช้เครื่องจักรขนาด..................แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย...................... (เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท......................................
ณ บริเวณ.............................................โดยวิธีการ.............................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภทเก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที่......................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบกําจัดอยู่ที่..................................................
เก็บขนมูลฝอย โดยแหล่งกําจัดอยู่ที่...................................................... ……….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยระบบกําจัดอยู่ที่....................................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ....................................................................... พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และ เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว.........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑. ...........................................................................................................................
๓.๒. ............................................................................................................................
๓.3. ............................................................................................................................
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข และ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอี
ยอทุกประการ

๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการดังนี้
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้ขอใบอนุญาต
(............................................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ .........................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................
...............................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหน่ง ..................................................วันที่ ......./......../........
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( .............................................. )
ตําแหน่ง ............................................ วันที่ ......./........./.........

แบบ กอ.2

ใบอนุญาต
ให้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที.่ ..............เลขที่.............../.................... เขียนที.่ .........................................................
วันที่............ เดือน.................... พ.ศ. ..........

อนุญาตให้................................................... ชื่อ-สกุล.....................................................................
อายุ.................... ปี สัญชาติ................................ เชื้อชาติ ....................................... ศาสนา ...................................
บ้าน/สํานักงาน เลขที่................... หมูที่............... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .....................................
แขวง/ตําบล............................ เขต/อําเภอ............................... เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ......................................
จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
1.ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวม..................... ประเภท
1.1....................................................................................................
1.2....................................................................................................
1.3....................................................................................................
2.ชื่อสถานที่........................................................ ตั้งอยู่เลขที่.......................หมูที่...............
ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................ แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ............................... เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ......................................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................... ชื่อผู้จัดการ..............................................................................
3.ค่าธรรมเนียม................................. บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................................
เลขที.่ ....................../.......................... วันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ...........................
4.ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1.ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอทุกประการ
5.ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดอายุ เมื่อวันที่............... เดือน............................ พ.ศ. ....................
ออกให้ ณ. วันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( .............................................. )
ตําแหน่ง ............................................

แบบ กอ.3

แบบคาขอต่อใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ ...............................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า ................................................................อายุ ................ปี สัญชาติ .......................
อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ .................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ........................................
แขวง/ตําบล ............................................ เขต/อําเภอ ........................................ จังหวัด ...............................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ..............................................................
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .............. เลขที่ ............./............ ออกให้เมื่อวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ...............
ต่อนายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้
1) สําเนาบัตรประชาชน 2.)
สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ .....................................................................................
..
๓.๒ ......................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใบแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต
( .......................................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต
เพราะ .........................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................
(ลงชื่อ) .....................................เจ้าพนักงานสาธารสุข
( ...................................................)
( ......................................................)
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ
ตําแหน่ง ....................................................................
วันที่ ............/............./..................
วันที่ ........./.............../.................
หมายเหตุ
:- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และได้มีการออก กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลง
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนดกิจการต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรออกข้อบัญญัติตําบลให้เหมาะสม และรัดกุม จึงจําเป็นต้องออกข้อบัญญัติใหม่ เพื่อให้เหมาะสม และสอด
คล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพื่อประสิทธิภาพในด้านการกํากับดูแลสถานประกอบการให้้มีมาตรฐาน ตลอดจนปูองกัน
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลดี ต่อการ
พัฒนาตําบลหนองอียอต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองอียอ เรื่องกิจการประปา พ.ศ.2553 ในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 / 2553 และ
นายอําเภอ สนม ได้พิจารณาอนุมัติ แล้ว ตามหนังสืออําเภอ สนม ที่ ตง 0037 .14/3264
ลงวันที่ 23
กรกฎาคม 2553 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ. 2558
รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายสามารถ ครองสัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองอียอ

