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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง วาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง โดยความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลหินตั้งและนายอําเภอเมืองนครนายก จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น ตั้ ง ตั้ ง แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา เจาของ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
สถานประกอบกิจการนั้น
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง
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“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหินตั้งที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
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“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนีเ้ ปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
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(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบง บรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เ อททิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๑๖) น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๗) การผลิต สะสม แบงบรรจุน้ําแข็ง
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
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(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๒) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๓) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๕) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟ น แชมพู ผ า เย็ น กระดาษเย็ น เครื่ อ งสํ า อาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุ ง แร การหลอมหรื อ หล อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขั ด ล า งโลหะด ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ สารเคมี ยกเว น กิ จ การที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
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๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว น แต เ ป น การให บ ริ ก ารที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุด ใหเช า หองเชา หรือหองแบง เช า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจ การเสริ มสวย หรือ แต ง ผม เวน แต กิจ การที่อ ยู ในบัง คั บ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผาและสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
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๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๖ ใหสถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุม ตามขอบัญญัตินี้ปฏิบัติใหเปนไปตาม
คามาตรฐานมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน
และมลพิษทางความสั่นสะเทือนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ประเภทใดจําเปนตองมีมาตรการ
ในการควบคุมกํากับดูแลกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการ
หรือเปนเรื่องที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมใหสถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปน โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ ยวกับ วัต ถุอัน ตรายจะตองปฏิบัติต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้งเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองตั้ง อยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพ
ของประชาชนเป น พิ เ ศษ ซึ่ ง จะต อ งไม อ ยู ใ นระยะที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชน
หรือตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ
ความในวรรคหนึ่งไมใชบงั คับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๔๔
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

บัน ไดหนีไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสว มตามแบบและจํานวนที่กํ าหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยทีถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอย รวมทัง้ มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนัน้ อยูเ สมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิ จ การต อ งดู แ ลมิ ใ ห มี น้ํ า ท ว มขั ง บริ เ วณสถานประกอบกิ จ การ
และจั ด ให มี ก ารระบายน้ํ า หรื อ การดํ า เนิ น การอย า งใด ๆ ด ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ไม ก อ ให เ กิ ด
ความเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบัง คับแหง กฎหมายวาดว ยโรงงานหรือกฎหมายวาดว ย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการตองดําเนินการตามที่กฎหมาย
ดังกลาวกําหนด
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและไมกอใหเกิด
เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคณ
ุ ภาพไมตา่ํ กวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค
ของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม
ตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด ให มี น้ํ า ใช ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสม
ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
หมวด ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ
ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการทีม่ ีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัต ถุอัน ตราย หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอัน ตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโ ดยเฉพาะ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
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โดยมีระบบปองกันอันตราย และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ เครื่องมือ
หรือเครื่องจักร ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดิน
และการปฏิบัติงาน และตองมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
ขอ ๒๓ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสุ ข ภาพผู ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย
หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
หมวด ๓
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามผูใดดําเนินกิจการ
ที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญ าต เจาพนักงานทองถิ่น อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ ใบอนุญ าตปฏิบัติ
เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ ม เติ ม จากที่ กํ า หนดไว โ ดยทั่ ว ไปในข อ บั ญ ญั ติ นี้
ก็ไดใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่เจาของสถานประกอบกิจการไมมาดําเนินการดวยตนเอง)
(๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๖) เอกสารอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหินตั้งกําหนด
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ขอ ๒๗ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(๒) กรณี ที่ ผู ป ระกอบกิ จ การมี ค วามประสงค จ ะทํ า การเปลี่ ย นแปลง แก ไ ข
หรือเพิ่มเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
(๓) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เขาตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เครื่องมือเครื่องใช เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง
ขอ ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๙ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูร ณข องคําขอถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือ่ นไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นจะตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้ง ละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหินตั้งเทานั้น
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้ นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ ดวย
ขอ ๓๑ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น มีอํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ าเนิ น กิจ การไว จ นกว า จะได เสี ย ค าธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหินตั้ง
ขอ ๓๓ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
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(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ ป รากฏวา ผูรั บ ใบอนุญ าตไมป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไ มถู กต อ งตามบทบัญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ ผูป ระกอบกิจการที่ไ ดประกอบกิจการกอนที่ขอบัญ ญัตินี้ใชบังคับ และเปน กิจการ
ที่ตองไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอแล ว ให ยั ง คง
ประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๔๑ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศของรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑตามขอบัญญัตินี้ในเรื่องใด
ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาปรับใชโดยอนุโลมจนกวาจะมีประกาศของรัฐมนตรี
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไกรฤทธิ์ จันทรบวร
นายกองคการบริหารสวนตําบลหินตัง้

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
ลําดับที่
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กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(1) การเลี้ยงสัตวบก
(1.1) การเลี้ยงมา โค กระบือ
(1.1.1) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 10 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
(1.1.2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
(1.1.3) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป
(1.2) การลี้ยงสุกร
(1.2.1) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
(1.2.2) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
(1.2.3) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 40 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
(1.2.4) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
(1.2.5) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว
(1.2.6) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว
(1.2.7) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 10,000 ตัวขึ้นไป
(1.3) การเลี้ยงแกะ แพะ
(1.3.1) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
(1.3.2) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
(1.3.3) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป
(2) การเลี้ยงสัตวปก
(2.1) การเลี้ยงหาน เปด ไก
(2.1.1) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
(2.1.2) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว
(2.1.3) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว
(2.1.4) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 10,000 ตัวขึ้นไป
(3) การเลี้ยงสัตวน้ํา
(3.1) การเลี้ยงปลา กุง
(3.1.1) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
(3.1.2) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 500 ตารางเมตร
แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร
(3.1.3) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(4.1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา
(4.1.1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 25 ตารางเมตร
แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
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คาธรรมเนียมตอป
บาท สตางค
(4.1.2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 100 ตารางเมตร
400 แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
(4.1.3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 500 ตารางเมตรขึ้นไป
600 (4.2) การเลี้ยงจระเข
(4.2.1) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
500 (4.2.2) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว
1,000 (4.2.3) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
2,000 (4.2.4) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 1,000 ตัวขึ้นไป
3,000 (4.3) การเลี้ยงนาก
(4.3.1) การเลี้ยงนาก เกินกวา 2 ตัว แตไมเกิน 4 ตัว
400 (4.3.2) การเลี้ยงนาก เกินกวา 4 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว
800 (4.3.3) การเลี้ยงนาก เกินกวา 10 ตัวขึ้นไป
1,000 (5) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(5.1) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
200 (5.2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
400 (5.3) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป
600 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(1) การฆาหาน เปด ไก
(1.1) โดยไมใชเครื่องจักร
100 (1.2) โดยใชเครื่องจักร
500 2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(1) การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว
500 (2) การสะสมหนังสัตว และขนสัตว
200 2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
200 2.4 การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
500 2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
500 ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเปนอาหาร
2.6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
700 หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
500 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(1) การผลิตน้ําพริกแกง
500 (2) การผลิตน้ําพริกเผา
500 ประเภทการคา
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(3) การผลิตเตาเจี้ยว
(4) การผลิตซีอิ๊ว
(5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ
3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา
กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม
(2) การผลิตแหนม หม่ํา ไสกรอก
(3) การผลิตกะป
(4) การผลิตน้ําปลา
(5) การผลิตหอยดอง
(6) การผลิตน้ําเคย
(7) การผลิตน้ําบูดู
(8) การผลิตไตปลา
3.3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่มจากผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
3.4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
3.5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
3.6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม
3.11 การผลิตไอศกรีม
3.12 การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
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3.13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
3.14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
3.16 น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
3.17 การผลิต สะสม แบงบรรจุน้ําแข็ง
3.18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม
ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตอาหาร
3.21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.22 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
3.23 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
3.24 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
3.25 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
4.1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู
ที่ใชกับรางกาย
4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้าํ ยาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
5.2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
5.3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
5.4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา
(2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 15 แรงมา แตไมเกิน 40 แรงมา
(3) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาขึ้นไป
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5.5 การผลิตยาสูบ
5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
5.7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(1) การสะสมปุย
(2) การผลิตปุย
5.8 การผลิตเสนใยจากพืช
๕.9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะ หรือแร
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(4) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
6.2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6.1
(1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด
(2) การถลุง
6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6.1
(1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา
(2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา
(3) การตี โดยใชแรงคน
(4) การเชื่อม การประสาน การอัดโลหะ ดวยกาซ หรือไฟฟา
6.4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6.1
6.5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6.1
6.6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
(1) การทําเหมืองแร
(2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
7.1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(1) การตอ การประกอบยานยนต
(2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
7.2 การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
7.3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การซอมรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(2) การซอมรถจักรยานยนต
(3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกล

คาธรรมเนียมตอป
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7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(1) รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(2) รถจักรยานยนต
7.5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
7.6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
7.7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
7.8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
7.9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
8.1 การผลิตไมขีดไฟ
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(1) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาขึ้นไป
8.3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
(1) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาขึ้นไป
8.4 การอบไม
8.5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา
(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
8.7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
8.8 การเผาถาน หรือสะสมถาน
(1) การเผาถาน
(2) การสะสมถาน ไมเกิน 20 กระสอบ
(3) การสะสมถาน เกินกวา 20 กระสอบ ไมเกิน 40 กระสอบ
(4) การสะสมถาน เกินกวา 40 กระสอบขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

คาธรรมเนียมตอป
บาท สตางค

3,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,000

-

1,000

-

500
1,000
2,000

-

500
1,000
2,000
1,000
500

-

500
1,000
1,500

-

500
3,000

-

500
100
200
500

-

5,000

-

- ๗ ลําดับที่

10

ประเภทการคา
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาต 9.1
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
เกิน 20 หอง
9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 9.1
9.10 การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
9.13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
9.15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
9.16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ
(2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ
9.17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
9.20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา
(2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา
(3) การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต 5 กี่ ถึง 10 กี่
(4) การทอผาดวยกี่กระตุก เกินกวา 10 กี่ขึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห

คาธรรมเนียมตอป
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10.3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(1) ตั้งแต 5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง
(2) เกินกวา 10 เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
11.4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 11.2
(1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
(2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
11.8 การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
11.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6.5
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย

คาธรรมเนียมตอป
บาท สตางค
1,000 2,000 300
500
1,000
200
1,000

-

300
1,000
3,000

-

500
1,000

-

500
1,000

-

500
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

2,000
1,000

-

- ๙ ลําดับที่

ประเภทการคา
12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(1) การผลิตกาซ
(2) การบรรจุ การสะสมกาซ พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) การบรรจุ การสะสมกาซ พื้นที่เกินกวา 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) ปมกาซ
(5) การขนสงกาซ
12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(2.1) จํานวนสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร
(2.2) จํานวนสะสมเกินกวา 1,000 ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร
(2.3) จํานวนสะสมเกินกวา 5,000 ลิตรขึ้นไป
(2.4) การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
12.4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(1) การผลิตถานหิน ถานโคก
(2) การสะสมถานหิน ถานโคก
(3) การขนสงถานหิน ถานโคก
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 7.1
12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา
(2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาขึ้นไป
12.7 การโม สะสม หรือบดชัน
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
12.9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(1) ลางฟลมรูปถาย
(2) ลางฟลมภาพยนตร
(3) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง
(1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 5 แรงมา
(2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา
(3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 20 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียมตอป
บาท สตางค
2,000 1,000 2,000 4,000 1,000 10,000

-

500
1,000
2,000
1,000

-

10,000
1,000
500
1,000

-

500
2,000

-

300
500
2,000

-

500
2,000
5,000
2,000
5,000
2,000

-

500
1,000
2,000

-

- ๑๐ ลําดับที่
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12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร
(3) การสะสม การบรรจุ การขนสง
12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(1) การผลิต
(2) การบรรจุ การสะสม
กิจการอื่น ๆ
13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา
(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา
(1) การผลิต
(2) การซอม
13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(1) การพิมพแบบ พิมพเขียว
(2) การถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
13.11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
13.13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

คาธรรมเนียมตอป
บาท สตางค
1,000 1,000

-

500
1,000
500

-

1,000
1,000

-

500
1,000
1,500

-

5,000
1,000

-

500
1,000

-

1,000
500
200
1,000
300

-

500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

คําขอเลขที่............/...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ................

๑. ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป สัญชาติ...........................
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..................หมูที่.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ..............................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก.........................................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...............................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่......................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน...............................................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ
� ไมครบ คือ
๑) ...........................................................................................................
๒) ...........................................................................................................
๓) ...........................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหนง................................................
________________________________________________________________________________
สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่......................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน...............................................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ
� ไมครบ คือ
๑) ...........................................................................................................
๒) ...........................................................................................................
๓) ...........................................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหนง................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่....................หมูที่........ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท.........................................
ตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่.........ตําบล...........................อําเภอ........................จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
เสียคาธรรมเนียมปละ.......................................บาท (............................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลหินตั้ง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย
(๔.๑) ...............................................................................................................................................
(๔.๒) ...............................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
ตําแหนง..............................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ดานหลัง)
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

เลขที่รับ................/...............
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.................................................................
วันที่..........เดือน……….…...พ.ศ. ......……………….
ขาพเจา……………………………………….....……...............……..อายุ..................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที่.............หมูที่........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน...……………………….........…...
ตําบล…………………………..อําเภอ…………………...จังหวัด...…………………….โทรศัพท………………………………....……
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท……………………….................................................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น
โดยชื่อสถานประกอบกิจการวา...……………………………………................................................................................
พื้นที่ประกอบการ………………….....ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร……………แรงมา จํานวนคนงาน...……….....…คน
ตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่...................ตรอก/ซอย…………................………..……ถนน………..………….....…………..
ตําบล………………….. อําเภอ…………………………จังหวัด...………….…โทรศัพท……………………..…………………….……
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๔.๑ ...…………………………………………………………………………………………………………..........
๔.๒ ...………………………………………………………………………………………………………………….
๔.๓ ...................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………..…..ผูขอตออายุใบอนุญาต
(………………………………………)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ................ป สัญชาติ................................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที.่ .........................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย..............................
ถนน.................................ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท............................................โทรสาร...................................................
เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
มีสํานักงานอยูที่......................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................
ตําบล.............................อําเภอ................................จังหวัด................................โทรศัพท....................................
โทรสาร.............................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่..............หมูที่............
ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ.................................
จังหวัด......................................โทรศัพท..............................................โทรสาร....................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่..............หมูที่............
ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ.................................
จังหวัด......................................โทรศัพท..............................................โทรสาร....................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น
โดยชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................ตั้งอยูเลขที่..................
หมูที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ตําบล........................................
อําเภอ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท...............................โทรสาร.............................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่...................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่.............................................................................
(เป นไม หองแถว ตึกแถว คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญ าตประกอบกิจ การที่เปน อันตราย
ตอสุขภาพได
สูญหาย
ถูกทําลาย
อื่น ๆ เมื่อวันที่..................................................................................................................

๓. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สํา เนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบีย นนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
๖. เอกสารอื่น ๆ...................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

