เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง วาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงและนายอําเภอเขาสมิง
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เมื่อประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
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หนา้ ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา เจาของ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๐๕
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลแสนตุ ง ตามความในมาตรา ๓๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๖.๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๖.๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียบเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
๖.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๖.๒.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
๖.๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๖.๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๖.๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
๖.๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวห รือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งไมใชเพื่อเปนอาหาร
๖.๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
๖.๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
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หนา้ ๒๐๖
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๖.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๑) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
๖.๓.๒) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๖.๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก
ผลไม หรือพืชอยางอื่น
๖.๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก
บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
๖.๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๖.๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๖.๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
๖.๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
๖.๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
๖.๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
๖.๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
๖.๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
๖.๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๖.๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
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หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
๖.๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
๖.๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก
ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๖.๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๖.๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๖.๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
๖.๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
๖.๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๖.๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๖.๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๖.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
๖.๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
๖.๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
๖.๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๖.๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๖.๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๖.๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๖.๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
๖.๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๖.๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
๖.๕.๕) การผลิตยาสูบ
๖.๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
๖.๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
๖.๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
๖.๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพด
๖.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
๖.๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖.๖.๑)
๖.๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖.๑)
๖.๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖.๑)
๖.๖.๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖.๖.๑)
๖.๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๖.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๖.๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
๖.๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๖.๗.๓) การซอม การปรับแตงเครือ่ งยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๖.๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
๖.๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
๖.๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
๖.๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
๖.๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๖.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
๖.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
๖.๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
๖.๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
๖.๘.๔) การอบไม
๖.๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
๖.๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
๖.๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
๖.๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๖.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๖.๙.๑) การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๖.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๖.๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๖.๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๖.๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙.๑)
๖.๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๖.๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๖.๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๖.๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๖.๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๖.๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๖.๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
๖.๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๖.๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
๖.๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๖.๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๖.๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
๖.๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆดวยซีเมนต หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
๖.๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑๑.๒)
๖.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
๖.๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
๖.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
๖.๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
๖.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๖.๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖.๕)
๖.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
๖.๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง กรด ดาง สารออกซิไ ดซ
หรือสารตัวทําละลาย
๖.๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
๖.๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
๖.๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
๖.๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๗.๑)
๖.๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
๖.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๖.๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
๖.๑๒.๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
๖.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๖.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
๖.๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
๖.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๖.๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๖.๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๑๓) กิจการอื่น ๆ
๖.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
๖.๑๓.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
๖.๑๓.๓)
๖.๑๓.๔)
๖.๑๓.๕)
๖.๑๓.๖)
๖.๑๓.๗)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม
๖.๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๖.๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๖.๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
๖.๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
๖.๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
๖.๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองที่ที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ สถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตัง้ อยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก
สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เปนพิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนหรือตองจัดใหมีระบบปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
การกําหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกําหนดระยะหาง และการกําหนดใหมีระบบปองกันตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม
ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาด
ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหนา้ํ ทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมี
การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ ดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมันและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดใหมีบอดักไขมันรวมทั้งมาตรฐานบอดักไขมันดังกลาว
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ทั้งนี้ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงวาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน
และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิด
เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ํา
บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม
ตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการประกอบ
กิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
หมวด ๓
ความปลอดภัย การอาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ
ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัต ถุอัน ตราย หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอัน ตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโ ดยเฉพาะ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
โดยมีระบบปองกันอันตราย และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ เครื่องมือ
หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใชตองเปนระเบียบไมกีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และตองมีการดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย
หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่มีเหตุอัน ควร ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐ มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบเหตุนั้น
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอ บัญญัตินมี้ ีผลใชบงั คับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญ าต เจาพนักงานทองถิ่น อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ ใบอนุญ าตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตอ งมีการควบคุมภายในทองถิน่ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ............)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
ขอ ๒๗ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใหครอบคลุม
ทั้งดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุขและดานความปลอดภัย
ขอ ๒๘ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะต องสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ โดยอนุโลม
ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุง
ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ป รากฏวาผูรับ ใบอนุญ าตไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติไ มถูกตองตามบทบัญ ญัติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งอาจเปนอันตรายแกสุขภาพที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตแลว
ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
อภินันท สวางไสว
นายกองคการบริหารสํวนตําบลแสนตุง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเภทการคา
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ
1.1.1 จํานวนตั้งแต 10 - 20 ตัว
1.1.2 จํานวนตั้งแต 21 - 50 ตัว
1.1.3 จํานวนตั้งแต 51 - 100 ตัว
1.1.4 จํานวนตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
1.2 การเลี้ยงสุกร
1.2.1 จํานวนตั้งแต 10 - 20 ตัว
1.2.2 จํานวนตั้งแต 21 - 50 ตัว
1.2.3 จํานวนตั้งแต 51 - 100 ตัว
1.2.4 จํานวนตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
1.3 การเลี้ยงหาน เปด ไก
1.๓.1 จํานวนตั้งแต 100 - 200 ตัว
1.๓.๒ จํานวนตั้งแต 201 ตัวขึ้นไป
1.4 การเลี้ยงสัตวน้ํา กระชังปลา สัตวเลื้อยคลาน เปนลักษณะฟารม
เพื่อการคา
1.5 การเลี้ยงแมงและแมลง เปนลักษณะฟารมเพื่อการคา
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
2.1 จํานวนตั้งแต 20 - 50 ตัว
2.2 จํานวนตั้งแต 51 ตัวขึ้นไป
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อ
ประโยชนของกิจการนั้น จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
2. กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตวมิใชเพื่อเปนอาหาร
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค

300
500
700
1,000

-

300
500
700
1,000

-

300
500
500

-

500

-

200
500
500

-

700

-

700
500
500
500

-

-๒ลําดับที่
(6)

ประเภทการคา
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
หนังสัตว เขาสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. ไมใชเครื่องจักร
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
หรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
1,000
500
200

-

ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
1,000
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
500
ค.เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมา
200
การสะสมหรือลางครั่ง
500
3. กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสชนิดตางๆ
ก.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
200
ข.โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
500
การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก
500
ปลารา ปลาเจา ปลาจอม กุงเจา ปลาสม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป
น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
หอยดอง ซอสปรุงรสอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภค
การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม 500
หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

-

(4)

การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่น

500

-

(5)
(6)

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู เตาฮวย
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน

500

-

1,000
500

-

500
200

-

(7)

(8)
(1)

(2)

(3)

(7)

ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
ทีค่ ลายคลึงกัน
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร

-

-

-๓ลําดับที่
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

ประเภทการคา
การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมวัวสัตว
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
การผลิตไอศกรีม
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การคั่ว สะสม หรือบรรจุกาแฟ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มประเภทผง
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสมการผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา
เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
การผลิต สะสมแบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
ผลไม เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ
อื่นใด
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
500
700
1,000
500
500

-

500
700
1,000

-

500
700
1,000

-

500
700
1,000

-

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

-

1,000

-

200
500
1,000

-

-๔ลําดับที่

ประเภทการคา

(20) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(21) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม (ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน)
(22) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุแบะแซ
(23) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(24) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ยกเวนการผลิตเพื่อใช
ในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(25) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 5 แรงมาขึ้นไป
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 1 แรงมา
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)
(3)
(4)

ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. ไมเกิน 10 แรงมา
ข. เกิน 10 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา
ค. เกิน 20 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
500
500
500
500
1,000

-

1,000

-

1,000
500
200
200

-

200
500
1,000
500
1,000

-

200
500
1,000

-

200
500
1,000
1,000
1,000

-

200
500
1,000

-

-

-๕ลําดับที่
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(1)
(2)
(3)

ประเภทการคา
การผลิตยาสูบ
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การเกี่ยว นวด สีขาว
ดวยเครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุย
การผลิตเสนใยจากพืช
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ เครื่องใชตาง ๆ
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖ (1)
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัดการประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖ (1)
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือ โลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน ๖ (1)
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน ๖ (1)
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกล

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
1,000
500
600

-

600
600
600

-

1,000
500
1,000

-

700

-

700

-

500
700
1,000
1,000

-

500

-

500
500

-

-๖ลําดับที่

ประเภทการคา

(4)

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม หรือกระดาษ
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 5 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 5 แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
การอบไม
การผลิต แบงบรรจุธูป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นดวยกระดาษ
การผลิตกระดาษตาง ๆ
การเผาถานหรือการสะสมถาน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับอนุญาตใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
500
-

500
500
500
500
500

-

1,000

-

500
700
1,000

-

1,000
500
500
500
500
500
500

-

600

-

1,000
1,000

-

1,000

-

-๗ลําดับที่
(5)

ประเภทการคา
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว
เพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด
มีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน 10 หอง
ข. เกิน 10 หองขึ้นไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน 10 หอง
ข. เกิน 10 หองขึ้นไป
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค

500
1,000

-

500
1,000
1,000
500

-

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (1)
(10) การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน

500

-

500

-

(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ศูนยฟตเนส
(13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก เวนแตการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(14) การประกอบกิจการสวนสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร รานอินเตอรเน็ต
เกมออนไลน
(16) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(17) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป

500

-

500
500

-

1,000
500

-

1,000
1,000

-

500
500
500
500

-

(6)

(7)
(8)
(9)

-๘ลําดับที่

ประเภทการคา

ก. การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต 5 - 10 กี่
ข. การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึ้นไป
ค. การทอผาดวยเครื่องจักร
(2) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(3) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(8) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
(2) การระเบิด การโม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต
ใน ๑๑ (1) และ ๑๑ (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(6) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(7) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน
ทอน้ํา เปนตน
(8) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(9) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(10) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(11) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และ
สารเคมีตาง ๆ
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ หรือแก็ส

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
200
500
1,000
500
500
500
500
500
500
300
800
500
1,000
500

-

500

-

500

-

500
500

-

500
500
500
500

-

1,000

-

700

-

-๙ลําดับที่
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ประเภทการคา
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
ก. ปมหลอดมือหมุน
ข. ปมเครื่องจักร 1 หัวจาย
ค. ปมเครื่องจักรเกินกวา 1 หัวจายขึ้นไป
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 (1) พนสีรถยนตสิ่งของอื่น
นอกจากรถยนต
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การโม สะสม หรือการบดชัน
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ
พาหะนําโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
13. กิจการอื่น ๆ
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิคส อุปกรณไฟฟา
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
200
500
700
700
1,000

-

700

-

700
700
700
700

-

700
700
700
1,000

-

1,000
700

-

700

-

1,000
500

-

500

-

500
500
500
500

-

-๑๐ลําดับที่
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

ประเภทการคา
การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเชลและเอทานอล
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
ก. พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา
ข. พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา แตไมเกิน 50 ตารางวา
ค. พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 50 ตารางวา แตไมเกิน 100 ตารางวา
ง. พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 100 ตารางวาขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง 10 แรงงานขึ้นไป

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

-

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่รับ............../..............

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

เรียน เจาพนักงานทองถิ่น
ขาพเจา ชื่อ - สกุล.........................................................................................................อายุ...........ป
สัญชาติ...........................เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................อยูบานเลขที่.................
หมูที่....................ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.................................................โทรสาร.................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท..............................................................................ลําดับที่.............คาธรรมเนียม...........................บาท
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการวา...................................................................................................................
๒. สถานที่ตั้งเลขที่......................หมูที่............ตําบล...............................อําเภอ...................................
จังหวัด................................................โทรศัพท..............................................โทรสาร........................................
๓. พื้นที่ประกอบการ.....................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร....................................แรงมา
จํานวนคนงาน..........................คน
๔. ผูจัดการสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล...........................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ...................อยูบานเลขที่.................หมูที่....................ตําบล............................อําเภอ..................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท.................................................โทรสาร..................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คือ
4.๑ ................................................................................................................................................
4.๒ ................................................................................................................................................
4.๓ ................................................................................................................................................
ขอรับ รองวาจะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบัญ ญัติ/ขอบังคับ เงื่อนไข ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ

(มีตอดานหลัง)

-๒–

(ดานหลัง)

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(
) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่................/................/..............

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่...............เลขที่................ป................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..................................................................................อายุ................ป
สัญชาติ.....................ตั้งอยูบาน/สํานักงานเลขที่...................หมูที่………...........ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...................................แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด….......................................โทรศัพท................................................โทรสาร..................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................................................................
ประเภท.......................................................................................................ตั้งอยูบาน/สํานักงานเลขที่...................
หมูที่…….....ถนน.....................................ตรอก/ซอย.................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…............................................โทรศัพท..................................................
โทรสาร..................................................
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.......................บาท (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่…...........เลขที่................ลงวันที่ ............เดือน……………....................พ.ศ. ……...............
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2563
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยมิอาจ
แกไขเจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑ ..............................................................................................................................................
๔.๒ ..............................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ................................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่...................เดือน...................................พ.ศ. ................................

(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ตําแหนง..........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

(มีตอดานหลัง)

-๒-

(ดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

คําเตือน

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

(๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๓) หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตาม (๒) ตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของยอดเงินคาธรรมเนียม
(4) การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่....................................................
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. .................
เรียน เจาพนักงานทองถิ่น
ขาพเจา
 บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ – สกุล............................................................................
สัญชาติ...................เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................................อยูบานเลขที่.................
หมูที่............ตําบล.........................................อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.................................................โทรสาร.................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท...................................................................................ตามใบอนุญาตเลขที่รับ..................../......................
ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ........................ ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................................
๒. สถานที่ตั้งเลขที่......................หมูที่..........ตําบล................................อําเภอ........................................
จังหวัด................................................โทรศัพท..............................................โทรสาร..............................................
๓. พื้นที่ประกอบการ........................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร....................................แรงมา
จํานวนคนงาน..........................คน
๔. ผูจัดการสถานประกอบการ ชื่อ – สกุล.......................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ...................อยูบานเลขที่.................หมูที่.............ตําบล..................................อําเภอ..................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท.................................................โทรสาร..................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวย ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คือ
๑. ................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................
ขอรับรองวาจะปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบัญญัติ/ขอบังคับ เงื่อนไข ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(....................................................)
(ดานหลัง)

-๒–
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

(ดานหลัง)

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้...................................................................
..................................................................................................................................................................................
(
) เห็นสมควรไมตอใบอนุญาต เพราะ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(......................................................)
ตําแหนง.............................................
วันที่........../................../.....................

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
(

(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได
) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่................/................/..............

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่............/................
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ....................
ขาพเจา..............................................................................................................(ชื่อผูรับอนุญาต)
อายุ...............ป สัญชาติ......................สถานประกอบการตั้งอยูที่เลขที่......................................หมูที่......................
แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................................
มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท...................................................................................ตามใบอนุญาตเลขที่รับ..................../......................
ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ........................ ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................................................
๒. สถานที่ตั้งเลขที่.....................หมูที่..........ตําบล...........................อําเภอ...................................
จังหวัด................................................โทรศัพท..............................................โทรสาร..............................................
เนื่องจากใบอนุญาต ( ) สูญหาย ( ) ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ( ) อื่น ๆ.......................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
 สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณีสูญหาย)
 ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
 สําเนาทะเบียนบาน
 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คือ
๑. .....................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(........................................)

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่...............เลขที่................ป................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.............................................................................อายุ................ป
สัญชาติ.....................ตั้งอยูบาน/สํานักงานเลขที่...................หมูที่……..........ถนน....................................................
ตรอก/ซอย...................................แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด….......................................โทรศัพท................................................โทรสาร..................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................................................................
ประเภท.......................................................................................................ตั้งอยูบาน/สํานักงานเลขที่...................
หมูที่…….....ถนน.....................................ตรอก/ซอย.................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…............................................โทรศัพท..................................................
โทรสาร..................................................
(๒) ผู ไ ด รั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2563
(๓) หากปรากฏในภายหลั งว า การประกอบกิจ การที่ไดรับ อนุญาตนี้เปน การขัดตอกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของ
โดยมิอาจแกไข เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
๔.๑ ..............................................................................................................................................
๔.๒ ..............................................................................................................................................
(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........................
(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. ........................

(ลงชื่อ)..............................................................
(........................................................)
ตําแหนง..........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๓) หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตาม (๒) ตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม
(๔) การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย

