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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ วาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมองคการบริหาร
สวนตําบลบึงออโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงออและนายอําเภอขามทะเลสอ
จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบงั คับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงออนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงออเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลบึงออ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงออ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหปฏิบัติหนาที่ในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน” หมายความวา การประกอบกิจการ
ที่ใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป ที่บานของผูรับบริการ
ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” หมายความวา การประกอบกิจการ
ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป) ที่บานของผูรับบริการ
ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
หมวด ๒
ประเภทกิจการที่ตองควบคุม
ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบึงออ
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด
(๑.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
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(๑.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๑.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๑.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๑.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๑.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑.๑) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก ปรุ ง สํ า เร็ จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(๑.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๑.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก
ผลไม หรือพืชอยางอื่น
(๑.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก
บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๑.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๑.๖) การผลิต สะสม หรือบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๑.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๑.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๑.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
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(๑.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑.๑๓) การผลิต สะสม หรือบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๑.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๑.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๑.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการชองเย็น
(๑.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๑.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกีย่ วกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๑.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๑.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๑.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๑.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๑.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๑.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๑.๕) การผลิตยาสูบ
(๑.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๑.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นํามาบรรจุปุย
(๑.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๑.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๑.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต
ใน (๖) (๑.๑)
(๑.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน (๖) (๑.๑)
(๑.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน (๖) (๑.๑)
(๑.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต
ใน (๖) (๑.๑)
(๑.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัด เลือก หรือลางแร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๑.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑.๔) การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๑.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๑.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรือแบตเตอรี่
(๑.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๑.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๑.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๑.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๑.๓) การผลิต พน ทาสีเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
(๑.๔) การอบไม
(๑.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๑.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นดวยกระดาษ
(๑.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๑.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑.๑) การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๑.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว า ด ว ยสถานพยาบาล หรื อ ในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ไมใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๑.๖) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๑.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๑.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๙) (๑.๑)
(๑.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๑.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิง หรือตูเกม
(๑.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูบริการ
(๑.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๑.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๑.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๑.๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๑.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑.๖) การพิมพผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑.๒) การระเบิด โม บด ยอยหินดวยเครื่องจักร
(๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัสดุ
ที่คลายคลึง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๑๑) (๑.๒)
(๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖) (๑.๕)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๑.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๑.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๗) (๑.๑)
(๑.๖) การผลิตสิ่งของเครือ่ งใชดว ยยางยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๑.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๑.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๑.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๑.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑.๙) การประกอบกิจการทาเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร
(๑.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปน โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ ยวกับ วัต ถุอัน ตรายจะตองปฏิบัติต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๓
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากชุมชน
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย
หรือหนวยงานราชการ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงออประกาศกําหนด เพื่อปองกันอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มคี วามมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัน ไดหนีไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสว มตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถกู สุขลักษณะ
เปนประจําทุกวัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับ ความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๔
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตือ นเพลิง ไหมแ ละเครื่ องดับ เพลิ ง ตามกฎหมายวา ดว ย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรือความสั่ น สะเทือน มลพิ ษทางอากาศ มลพิษ ทางน้ํ า ของเสี ยอัน ตราย หรือ มีการใชสารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน
อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด ๖
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ทีข่ อบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญ าต เจา พนักงานทองถิ่น อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ ใบอนุญ าตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่ว ไปในขอบัญญัตินี้ก็ไ ด
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงออประกาศกําหนด
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผู ขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิ ี้ หรือมีหนังสือแจง
คําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวน
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบึงออเทานั้น
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตามแบบที่กาํ หนดไวทายขอบัญญัตินี้ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๐ โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงออ
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด และการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
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ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูก ตองตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลบึงออ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูกอนขอบัญญัตนิ ี้มีผลบังคับใช ใหประกอบกิจการนัน้ ตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้น
สิ้นอายุ และใหมาดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงออ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒561
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ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยงและอนุบาลสัตวทุกชนิด
1.1.1 การเพาะพันธุสัตว
การเพาะพันธุสัตวบก
ก. พื้นที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
ก. พื้นที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
การเพาะพันธุครึ่งบกครึ่งน้ํา
ก. พื้นที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
1.1.2 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก
ก. ตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)

100
300
100
300
100
300

5
10
15
20
5
10
400
1,000
5
10
600
1,000
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การเลี้ยงจระเข
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๑ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ไร
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ไรขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวเลื่อยคลานอื่นๆ
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงแมลงทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ตารางเมตร
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
1.1.3 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ
นอกจากที่บัญญัติไวในเบื้องตน เพื่อการคา
1.1.4 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ขึ้นไป
1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไม ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
5
10
15
500
1,000
5
10
15
500

5
10
15
1,000
2,000

500
1,000
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๒.2 การหมัก ฟอก ตาก สะสมหนังสัตว ขนสัตว
2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
2.4 การเคี่ยวหนัง เอ็น ไขสัตว
2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือ
กรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
2.6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว
2.7 การผลิต การแปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด หรือการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ปลารา ปลาเจา
กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
3.4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
3.5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
1,000
1,000
1,000

500
1,000
500

500

100
1,000

100
1,000
200
300

500
1,000
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3.6 การผลิต สะสม หรื อบรรจุ เสน หมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ย ว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี๊ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น
ที่คลายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
3.10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
3.11 การผลิตไอศกรีม
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.12 การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
3.13 การผลิต สะสม หรือบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.14 การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
3.16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
3.17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
200
600

300
600
100
600
1,000
500

200
500
500
300
600

1,000
2,000
500
1,000

100
500
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๓.18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๓.20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
๓.22 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการชองเย็น
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๓.24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
4.1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 2 - 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
4.2 การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟ น แชมพู ผ า เย็ น การดาษเย็ น เครื่ อ งสํ า อาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 2 - 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 2 - 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)

100
500
500
300
500
250
100
500
1,000
600

300
500
1,000

300
500
1,000
300
500
1,000
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4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 2 – 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด
หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 2 – 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 15 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 15 – 30 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 30 แรงมาขึ้นไป
5.2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
ก. การลาง อบ รม
ข. การสะสมยางดิบ
- ต่ํากวา 2,000 กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต 2,001 – 10,000 กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต 10,001 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
5.3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 10 – 20 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 21 แรงมาขึ้นไป
5.4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 10 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 10 แรงมา
5.5 การผลิตยาสูบ
5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
300
500
1,000

300
500
1,000

500
2,000
4,000
5,000
500
1,000
2,000

1,000
2,000
3,000
500
1,000
1,000
500
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5.7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นํามาบรรจุปุย
ก. การผลิต
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 – 10 แรงมา
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมาขึ้นไป
ข. การสะสมปุย
5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
5.9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมเกิน 2 แรงมา
ค. ผลิตโดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 – 4 แรงมา
ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
6.2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตใน 6.1
6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6.1
ก. ประเภทครัวเรือน
ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
6.4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6.1
6.5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตใน 6.1
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมเกิน 2 แรงมา
ข. ผลิตโดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 – 4 แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
6.6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดแยก หรือลางแร

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)

500
1,000
500
500
500

100
300
500
1,000
2,000

500
2,000
2,000

500
1,000
2,000
2,000
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กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
7.2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การซอม การปรับปรุงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
ก. การซอมรถยนต เครื่องจักร เครื่องกล
ข. การซอมรถจักรยานยนต
7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น
มีการซอมหรือปรับปรุง ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
ก. รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ข. รถจักรยานยนต
7.5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
7.6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่
7.7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
ก. รถจักยานยนต
ข. รถยนต
7.8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
กิจการเกี่ยวกับไดหรือกระดาษ
8.1 การผลิตไมขีดไฟ
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. การผลิตโดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 – 10 แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 10 แรงมาขึ้นไป
8.3 การผลิต พน ทาสีเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
8.4 การอบไม
8.5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
500
500
500

500
100

500
100
300
2,000
500
100
500
500
1,000
500
1,000
3,000
300
1,000
2,000
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8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นดวยกระดาษ
ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา
ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรวมกันแลวเกินกวา 2 – 5 แรงมา
ค. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
8.7 การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
8.8 การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 การประกอบกิจการสปา เวนแตเปนการใหบริการใหบริการ
ในสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย
วาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ไมใชโรงแรมที่จัดไว
เพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น
โดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน 20 หอง
ข. ตั้งแต 21 – 50 หอง
ค. ตั้งแต 51 หองขึ้นไป
9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน 10 หอง
ข. ตั้งแต 11 หอง แตไมเกิน 30 หอง
ค. ตั้งแต 31 หอง แตไมเกิน 50 หอง
ง. ตั้งแต 51 หองขึ้นไป
9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
2,000
5,000
200
2,000

1,000
1,000

500

200
500
1,000

100
200
500
1,000
500
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9.8 การจั ด ให มี มหรสพ การแสดงดนตรี เต น รํา รํา วง รองเง็ ง ดิ ส โกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.9 การประกอบกิจ การสระวายน้ํา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทํานองเดียวกั น
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน 9.1
9.10 การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกฎหมายวาดวย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
9.13 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิง หรือ ตูเกม
9.15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
9.16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสถานที่ฝกซอมกอลฟ
9.17 การประกอบกิ จ การห องปฏิบั ติการทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
9.19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและแลเด็กที่บานของผูบริการ
9.20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
9.21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
ก. ตั้งแต 5 – 10 กี่
ข. ตั้งแต 10 กี่ขึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
10.3 การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร ตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา หรือสิ่งทออื่น ๆ

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
1,000
200
500
300

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

500
1,000
500
500
1,000
1,000
500
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10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 3 แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 3 แรงมาขึ้นไป
10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
11.1 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
11.2 การระเบิด โม บด ยอยหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต
หรือวัสดุที่คลายคลึง
11.4 การสะสม ผสมปูนซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน 11.2
ก. การสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
ข. การผสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
11.6 การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
11.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6.5

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
200

300
600
2,000
1,000

1,000
2,000
500
1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
ก. การผลิต บรรจุกาซ
ข. การสะสม ขนสงกาซ
12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ก. การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ข. การสะสม ขนสง
- ปริมาณจํานวนไมเกิน 200 ลิตร
- ปริมาณจํานวนตั้งแต 201 ลิตรขึ้นไป
12.4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 7.1
12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต 2 แรงมาขึ้นไป
12.7 การโม สะสม หรือบดชัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
12.9 การผลิต การลางฟลมถายรูป หรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
ข. การลาง
12.10 การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.12 การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
7,000

2,000
1,000

10,000
500
2,000
10,000
1,000

2,000
5,000
200
500
1,000
1,000
500
500
4,000
10,000
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12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง
ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 2 เครื่อง
ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต 3 – 5 เครื่อง
ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
12.14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต บรรจุ
ข. การสะสม
ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
กิจการอื่นๆ
13.1 การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา
ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 – 5 แรงมา
ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
ข. การซอม
13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
1,500
2,000
5,000
5,000
1,000
1,000
500
1,000

300
500
700

5,000
700
500
300
1,000
1,000
500
500
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13.9 การประกอบกิจการทาเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยเครื่องจักร
13.11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
13.13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล
ก. การผลิต
ข. การสะสม ขนสง
- ปริมาณจํานวนไมเกิน 200 ลิตร
- ปริมาณจํานวนตั้งแต 201 ลิตรขึ้นไป

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)
1,000
1,000
1,000
500
500
1,000
500
1,000

แบบคําขอรับใบอนุญาต

เขียนที่………………………………………………..
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.............
ขาพเจา.................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ...................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต......................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท..........................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย...............................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท...................................................
ณ บริเวณ......................................................................โดยวิธีการ.........................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดที่................................................................................
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่.........................................................
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่................................................................................
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่...........................................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).............................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ เอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว................................................. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑……………………………………………………………………………………………………………….......……………….
๓.๒………………………………………………………………………………………………………………………………........
๔. ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………......
๕. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
ตําแหนง..........................................................วันที่........../........../........
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..............................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่........../................../.............

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่....................../......................
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..........................................................อายุ ...............ป สัญชาติ..................
ตั้งอยูบานเลขที่...............หมูท ี่.......... ถนน.........................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท..........................................
ขอ ๑) ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..........................................................................ตั้งอยูบานเลขที่ .............หมูที่........
ถนน.................................. ตําบล....................................อําเภอ................................จังหวัด...................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................ มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด........................................................แรงมา จํานวนคนงาน .................................. คน
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................................บาท (..........................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมที่...................เลขที่...................ลงวันที่................เดือน...................................พ.ศ....................
ขอ 2) ผูรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลบึงออ
ขอ 3) หากปรากฏในภายหลังว า การประกอบกิจ การที่ไดรับ อนุญ าตนี้ เปน การขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได
ขอ 4) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
4.๑).............................................................................................................................................
4.๒).............................................................................................................................................
4.๓).............................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่........................เดือน....................................พ.ศ. ...............................
ออกให ณ วันที่ ............. เดือน ........................................... พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับเกิน 500 บาท
(2 หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต

เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
ขาพเจา..................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ...............................................อบต......................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.....................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่...................เลขที่.............../.............. ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ...............
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).....................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑) .....................................................................................................................................
๓.๒) .....................................................................................................................................
๔).................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................ผูขอตอใบอนุญาต
(.......................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ........................
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ.............
........................................................................................ ………………………………………………………………….….….
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(ลงชื่อ).............................................
(....................................)
(............................................)
ตําแหนง............................................................
ตําแหนง.....................................................
วันที่........../............/............
วันที่............/............/.............

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
ขาพเจา..................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ...............................................อบต......................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต..........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ ...........................................................................................
ประเภท .................................................................................... พื้นที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ บานเลขที่................หมูที่..............ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................................ตามใบอนุญาต เลขที่.................เลขที่.............../..............
ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ...............
(2) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่............ เดือน ................................ พ.ศ. .............
(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(.................................................)

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่....................../......................
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..................................................................................อายุ ................ป
สัญชาติ........................... ตั้งอยูบานเลขที่................. หมูที่.......................ตรอก/ซอย............................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท..............................................
ชื่อสถานประกอบการวา............................................................................ประเภท ..................................
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
ตําบล..............................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
(2) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลบึงออ
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได
(4) ผูไดรับใบแทนอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
(4.๑)..................................................................................................................................................
(4.๒)..................................................................................................................................................
(5) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. .................
(6) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับเกิน 500 บาท
(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง

เขียนที่.......................................................
วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ. ...............
ขาพเจา...................................................................................อายุ................ป สัญชาติ...........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................อบต. .............................................................
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................
๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท........................................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ.......................................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่..................หมูที่................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................................
ตําบล........................................ อําเภอ.................................................จังหวัด......................................................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น.................................................
๒) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงอ อ
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้ คือ
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สําเนาทะเบียนบาน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ ..................................................................................................................
๒.๓.๑) ..........................................................................................................................
๒.๓.๒) ..........................................................................................................................
๒.๔) ...........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(.............................................)
ใบรับแจง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบึงออ โทรศัพท 044-229998
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขที่........../........... จาก (นาย/นาง/นางสาว)...................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง....................................................................

-2ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําสั่งของพนักงานทองถิ่น

จากการตรวจสอบคําขอ

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได

( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

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

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

