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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยเป็ น การสมควรตราข้ อบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลสุ ข สวั ส ดิ์ ว่า ด้ ว ยกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ และนายอําเภอไพรบึง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ นับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือให้การบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
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“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว่ า สภาวะของเสี ย งอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
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(๑.๓) การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดอั นมี ลั ก ษณะทํ า นอง
เดีย วกัน เพื่อ ให้ ประชาชนเข้ าชมหรื อเพื่ อประโยชน์ ข องกิจการนั้น ทั้ง นี้ จะมีการเรี ยกเก็บ ค่าดู หรื อ
ค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือกระทํา
อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสมหรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
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(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก การอบหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ บริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือ พืช อย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่ อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
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(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
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(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือ ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การตัด การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบ
เงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
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(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจั ด ให้ มี ก ารแสดงดนตรี เต้ น รํ า รํ า วง รองเง็ ง ดิ ส โกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น เว้ น แต่
เป็นการให้บริการใน (๙.๑)
(๙.๙) การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเกต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล่ น อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ
(๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวทําละลาย
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(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิ ต การซ่ อ มด้ ว ยเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
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(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การก่อสร้าง
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่น โดยความเห็ น ชอบของพนัก งานสาธารณสุ ข มีอํ านาจประกาศกํ าหนด
การควบคุมกิจการที่ต้องควบคุมเพิ่มเติมภายใต้ขอบเขตของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ออกตามความนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมี
สถานที่ต้ังตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึง
ถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญ
สถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตที่ประสงค์จะทําการต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
สถานประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนทําการต่อเติม
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานประกอบการและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจําทุกวัน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่อ าบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ และประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจ การต้ อ งมีการป้ อ งกั น และกํ า จัด แมลงและสั ต ว์ที่ เป็ น พาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการ
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดําเนินการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิ จ การตามที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ ๖ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่ อ ป้อ งกัน อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ม เติม จากที่ กํา หนดไว้โ ดยทั่ วไปในข้ อ บัญ ญั ตินี้ ก็ ไ ด้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็น
การค้ า จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ เอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
(๒) จะต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายเข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร ตลอดจนการผลิตได้ภายในเวลา
อันสมควรเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
(๓) จะต้องส่ง หรือยอมให้ตรวจสอบเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ เว้นแต่จะเป็น
ความลับทางการค้าตามปกติ หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ และให้เจ้าพนักงานมีอํานาจ
ผ่อนผันต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพ หรือความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนั้น
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(๔) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดจะต้องทําพื้น
ด้ ว ยวั ต ถุ ถ าวร เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ น้ํ า รั่ ว หรื อ ขั ง อยู่ ไ ด้ หรื อ เห็ น ว่ า ควรมี บ่ อ พั ก น้ํ า โสโครก หรื อ ต้ อ งมี
ท่อระบายน้ําเครื่องป้องกันควัน มูลเถ้า กลิ่นไอหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ในที่ใกล้เคียง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) สถานที่ตั้งต้องมีรางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ หรือบ่อรับน้ําโสโครกซึ่งทําด้วย
วัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ ไม่ซึม น้ําไหลได้สะดวก
(๖) สถานที่ตั้งต้องมีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ของ
สัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การค้านั้น
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะ และเพียงพอ
(๙) ต้องมีส้วมอันได้สุขลักษณะ ให้พอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น และต้องอยู่ในที่
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตาก หรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดอั น เกี่ ย วด้ ว ยลั ก ษณะตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดี ย วกั น และในกรณี จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งส่ ง คื น คํ า ขอแก่ ผู้ ข ออนุ ญ าต ก็ ใ ห้ ส่ ง คื น คํ า ขอพร้ อ มทั้ ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วน
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าต หรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี คํ า สั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิ บ ห้ า วั น แต่ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง การขยายเวลาและเหตุ จํ า เป็ น แต่ ล ะครั้ ง ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบก่ อ น
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้กไ็ ด้
ใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ
ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น การกิ จ การนั้ น ถ้ า มิ ไ ด้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
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ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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ข้อ ๓๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภูริต อภิรักษ์วรการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

บัญชี อตั ราค่ าธรรมเนียมท้ ายข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตําบลสุ ขสวัสดิ์
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

ประเภท

๑

กิจการเกีย่ วกับการเลีย้ งสั ตว์
๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์น้ าํ สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
๑.๑.๒ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. จํานวนตั้งแต่ ๑๕ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงสุ กร
ก. จํานวนไม่เกิน ๑๐ ตัว
ข. จํานวน ๑๐ ตัวแต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ค. จํานวน ๒๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. จํานวนตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต่ ๒๑ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๕ การเลี้ยงห่าน เป็ ด ไก่
ก. จํานวนตั้งแต่ ๒๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต่ ๕๐๑ ตัว ขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอานํ้านม
๑.๒.๑ จํานวนตั้งแต่ ๖ แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
๑.๒.๒ จํานวนตั้งแต่ ๒๑ แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
๑.๒.๓ จํานวนตั้งแต่ ๔๑ ตัว ขึ้นไป
๑.๓ การประกอบกิจการการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรื อเพื่อ ประโยชน์
ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื อไม่กต็ าม
กิจการเกีย่ วกับสั ตว์ และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขาย
ในตลาดและการฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๒.๑.๑ ไม่เกินวันละ ๑๐ ตัว
๒.๑.๒ เกินกว่าวันละ ๑๐ ตัว ขึ้นไป
๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้
ฟอก
๒.๒.๑ การสะสมขนสัตว์ ขนสัตว์ ที่ยงั มิได้ฟอก
๒.๒.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์

๒

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์

๑๕๐

-

๑๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐

-

๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๑,๐๐๐

-

๑๐๐
๓๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐

-

ลําดับ

๓

ประเภท

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์
๑๐๐
๕๐๐
๒๐๐
-

๒.๓ การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ที่ยงั มิได้แปรรู ป
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
๒.๕ การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเว้นใน
สถานที่จาํ หน่ายอาหารการเร่ ขาย และการขายในตลาด
๒.๖ การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
๑๐๐
๒.๖.๒ โดยใช้เครื่ องจักร
๕๐๐
๒.๗ การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
๑,๐๐๐
หรื อการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของสัตว์
หรื อพืชเพื่อเป็ นอาหาร
๒.๘ การสะสมหรื อการล้างครั่ง
๒๐๐
กิจการเกีย่ วกับอาหาร เครื่องดืม่ นํา้ ดื่ม
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม
๕๐๐
๓.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
๑,๐๐๐
๓.๑.๒ โดยใช้เครื่ องจักร
๓.๒ การผลิตกะปิ นํ้าพริ กแกง นํ้าพริ กเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซี อ๊ิว หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๕๐๐
๓.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
๑,๐๐๐
๓.๒.๒ โดยใช้เครื่ องจักร
๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๓.๑ จํานวนตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ (ถังละไม่เกิน ๒๐ ลิตร) ๓๐๐
๕๐๐
๓.๓.๒ จํานวนตั้งแต่ ๕๑ ถัง (ถังละไม่เกิน ๒๐ ลิตร)
๒๐๐
๓.๔ การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๕ การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร ๒๐๐
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จาํ หน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๕.๑ การประกอบกิจการนึ่งปลา การต้มปลาซึ่ งใช้แทนการนึ่ง
๑๐๐
ก. วันหนึ่ งไม่เกิน ๑๐๐ เข่งหรื อ ๕๐๐ ตัว
๒๐๐
ข. วันหนึ่งเกินกว่า ๑๐๐ เข่งหรื อ ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

ประเภท
๓.๖ การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้น
ในสถานที่จาํ หน่ายอาหารการเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
๓.๗ การทําเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
๓.๗.๑ ผลิตไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม/วัน
๓.๗.๒ ผลิตเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม/วัน
๓.๘ การผลิตแบะแซ
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
๓.๑๑ การแกะ การล้างสัตว์น้ าํ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของกิจการห้องเย็น
ยกเว้นการผลิต เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๑๒ การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋ อง ขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
๓.๑๓ การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าํ ตาล
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว
๓.๑๕ การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ ส้มสายชู
๓.๑๖ การคัว่ กาแฟ
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
ก. โดยใช้เครื่ องจักรตํ่ากว่า ๕ แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่ องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส
๓.๑๙ การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริ โภค
๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๓.๒๒ การผลิตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
๓.๒๕ การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่ประกอบ
อาหารและเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน
๓.๒๖ การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์
๕๐๐
-

๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐

-

๒,๐๐๐

ลําดับ

ประเภท

๔

กิจการเกีย่ วกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสํ าอางผลิตภัณฑ์
ชําระล้ าง
๔.๑ การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่ องสําอางต่างๆ
๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป
๔.๕ การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้างต่าง ๆ
กิจการที่เกีย่ วกับการเกษตร
๕.๑ การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช
๕.๒ การล้าง การอบ การรมและการสะสมยางดิบ
๕.๒.๑ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน
๕.๒.๒ เกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน
๕.๓ การผลิตแป้ งมันสําปะหลัง แป้ งสาคู หรื อแป้ งอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วยเครื่ องจักร
๕.๓.๑ โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ ๑ แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
๕.๓.๒ โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ ๑๑ แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๕.๓.๓ โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาํ ลังตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป
๕.๔ การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
๕.๔.๑ โดยใช้เครื่ องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
๕.๔.๒ โดยใช้เครื่ องจักรเกินกว่า ๑๑ แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ขึ้นไป
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
๕.๖.๑ การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักรจากรถนวดข้าว
๕.๖.๒ การนวดข้าวที่เกี่ยวจากรถเกี่ยวข้าว
๕.๗ การผลิต การสะสมปุ๋ ย
๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
๕.๙ การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสําปะหลัง
กิจการเกีย่ วกับโลหะหรือแร่
๖.๑ การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่าง ๆ
๖.๒ การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ
ใน (๖.๑)

๕

๖

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

๑๕๐
๓๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

ต่อคัน
ต่อคัน

ลําดับ

๗

๘

ประเภท
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน
การรี ด การอัดโลหะด้วยเครื่ องจักรหรื อ ก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการ
ใน (๖.๑)
๖.๓.๑ ในครัวเรื อน
๖.๓.๒ อุตสาหกรรม
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรื อโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
๖.๕ การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมีหรื อวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการใน (๖.๑)
๖.๖ การทําเหมืองแร่ การสะสมการแยก การคัดเลือก หรื อ
การล้างแร่
กิจการเกีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์
๗.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื อ
อุปกรณ์ที่เป็ นส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
ซึ่ งมีไว้บริ การหรื อจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม
หรื อปรับปรุ งยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้วย
๗.๔ การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์
๗.๕ การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง
๗.๖.๑ รถจักรยานยนต์
๗.๖.๒ รถยนต์
๗.๗ การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
กิจการเกีย่ วกับไม้
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทําคิ้ว
หรื อการตัดไม้ดว้ ยเครื่ องจักร
๘.๒.๑ ด้วยเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักรตํ่ากว่า ๕ แรงม้า
๘.๒.๒ ด้วยเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักร ๕ แต่ไม่เกิน ๑๐ แรงม้า
๘.๓.๓ ด้วยเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักรเกินกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์

๒๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๓,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๕๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

ลําดับ

๙

ประเภท
๘.๓ การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การ
ทาสารเคลือบเงาสี หรื อการแต่งสําเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
๘.๔ การอบไม้
๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่ องจักร
๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ
๘.๘ การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่านตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุ ขภาพ เว้นแต่เป็ นการให้บริ การใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรื อใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ยกเว้น
กิจการใน (๙.๑) หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๔.๑ ตั้งแต่ ๑ แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
๙.๔.๒ ตั้งแต่ ๑๑ แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
๙.๔.๓ เกินกว่า ๕๐ ห้อง
๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า บ้านเช่า ห้องเช่า
ห้องแบ่งเช่า หรื อกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๕๑ ตั้งแต่ ๑ แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
๙.๕.๒ ตั้งแต่ ๑๑ แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง
๙.๕.๓ เกินกว่า ๕๐ ห้อง
๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรื อการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๗.๑ การประกอบกิจการตูเ้ พลงและตูค้ าราโอเกะหยอดเหรี ยญ
๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรื อกิจการอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน ยกเว้นกิจการใน (๙.๑)
๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรื อเสี ยงประกอบหรื อการเล่น
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ น
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เก้าอี้หรื อ
เครื่ องละ

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๓๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑๕๐

-

ลําดับ

๑๐

๑๑

ประเภท
๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริ การควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ
การบริ หารร่ างกายหรื อโดยวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรื อใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
๙.๑๒.๑ การประกอบกิจการตูเ้ กม และให้บริ การอินเทอร์เน็ต
ก. ตั้งแต่ ๑ แต่ไม่เกิน ๕ เครื่ อง
ข. เกินกว่า ๕ เครื่ อง
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
การสาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์หรื อสิ่ งแวดล้อม
๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรื อเจาะอวัยวะอื่น
๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริ การเลี้ยงและดูแลเด็กที่บา้ น
๙.๑๗ ประกอบกิจการให้บริ การดูแลผูส้ ูงอายุที่บา้ น
กิจการที่เกีย่ วกับสิ่ งทอ
๑๐.๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร
หรื อการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
๑๐.๑.๑ ตั้งแต่ ๕ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่
๑๐.๑.๒ เกินกว่า ๑๐ กี่ ขึ้นไป
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ าย หรื อนุ่น
๑๐.๓ การปั่นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
๑๐.๔ การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่ อง ขึ้นไป
๑๐.๖ การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่น ๆ
๑๐.๗ การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
๑๐.๘ การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่น ๆ
กิจการเกีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ ายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผา หรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
๑๑.๒ การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
๑๑.๓ การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซี เมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๔ การสะสม การผสมซี เมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิ น กระจกหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่าง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหิ นปูน

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์

๒,๐๐๐

-

๒๕๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

ลําดับ

๑๒

ประเภท
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อ
ส่ วนผสมเช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ า
เพดาน ท่อนํ้า เป็ นต้น
๑๑.๙ การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกีย่ วกับปิ โตรเลียม ถ่ านหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดซ์
หรื อสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
๑๒.๓ การผลิต การกลัน่ การขนส่ งนํ้ามันปิ โตรเลียม หรื อผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมต่าง ๆ
๑๒.๓.๑ การสะสมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ก. การสะสมนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
ข. การสะสมนํ้ามันเชื้อเพลิง ๑๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ค. การสะสมนํ้ามันเชื้อเพลิงเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป
๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
๑๒.๖ การประดิษฐ์ส่ิ งของเครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๗ การโม่ การบดชัน
๑๒.๘ การผลิตสี หรื อนํ้ามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิ ล์มถ่ายรู ป หรื อฟิ ล์มภาพยนตร์
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อ วัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรื อสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งสารกําจัดศัตรู พืชหรื อ
พาหะนําโรค

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์

๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

๓,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

ลําดับ

๑๓

ประเภท
๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๒.๑๗.๑. โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
๑๒.๑๗.๒ โดยใช้เครื่ องจักร
กิจการอืน่ ๆ
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ด้วยเครื่ องจักร
๑๓.๑.๑ สถานที่มีเครื่ องจักรรวมกันแล้วตํ่ากว่า ๑ แรงม้า
๑๓.๑.๒ สถานที่มีเครื่ องจักรรวมกันแล้วเกิน ๑ แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
๑๓.๑.๓ สถานที่มีเครื่ องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
๑๓.๒ การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรื อถ่ายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชาํ รุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้แล้ว
๑๓.๘ การพิมพ์สีลงในวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ
๑๓.๙ การก่อสร้าง
๑๓.๑๐ กิจการท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลาหรื อแพปลา

ค่าธรรมเนียม(ต่อปี )
หมายเหตุ
บาท
สตางค์
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

-

ต่อ ๕๐๐ ตร.ม.
ต่อ ๕๐๐ ตร.ม.

เลขที่............./................

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
เขียนที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขสวัสดิ์
วันที่…………..เดือน…………….…..……พ.ศ…………….

เรี ยน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า � บุคคลธรรมดา � นิติบุคคล ชื่อ – สกุล……………………………..………....อายุ……..…..ปี
สัญชาติ…...…….เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................อยูบ่ า้ นเลขที่……..……หมู่ที่…..…
ตรอก/ซอย …………………… ถนน ………….….…แขวง/ตําบล …………..……… เขต/อําเภอ ………..………
จังหวัด ……………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………โทรสาร………...............
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพประเภท…………………………….…..............
ลําดับที่..................ค่าธรรมเนียม................บาท ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการว่า………………………………………………………………………
๒. สถานที่ต้ งั เลขที่……..……..หมู่ที่……ตําบลสุ ขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ ๓๓๑๘๐
๓. พื้นที่ประกอบการ.................. ตารางเมตร กําลังเครื่ องจักร ..............แรงม้า จํานวนคนงาน ..............คน
๔. ผูจ้ ดั การสถานประกอบการ ………………………..…………..อายุ ..............ปี สัญชาติ ………….....
อยูบ่ า้ นเลขที่…..…….…หมู่ที่….…ตรอก/ซอย ……….……… ถนน………………..แขวง/ตําบล ……………….
เขต/อําเภอ ……………………….. จังหวัด…………………. โทรศัพท์……..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขสวัสดิ์ พร้อมคําขอ
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ .…………………………………………………………………………………………….
๓.๒ …………………………………………………………………………………………….
๔) ..…………………………………………………………………………………………………..
แสดงที่ต้ งั สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูข้ อรับใบอนุญาต
(.....................................................)

ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
( ลงชื่อ ) …………………………….…………. เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
( ………………………….………….. )
ตําแหน่ง ……………………………..…………..
วันที่……….../……………/……..…..
คําสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( …………………..……………….. )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขสวัสดิ์
วันที่……../………….……/………..…..

เลขที่............... /...............

แบบคําขอต่ ออายุใบอนุญาต/รั บใบแทนใบอนุญาต
กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
เขียนที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ขสวัสดิ์
วันที่………….เดือน……………….…………พ.ศ……….….

เรี ยน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑. ข้าพเจ้า/บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนจําจัด
๑.๑ เป็ นบุ คคลธรรมดา อายุ….…..ปี สัญชาติ ………….บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอื่ น
(ระบุ)…………………….…เลขที่……………………….................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต……………………….
จังหวัด…………………อยูบ่ า้ นเลขที่…..…หมู่ที่………... ตรอก/ซอย……………..ถนน……….…………….....
ตําบล/แขวง…………….………………อําเภอ/เขต…….….………..…..จังหวัด..……………..……
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทรศัพท์…………………………………โทรสาร………………………………..
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท…………………..…………..จดทะเบียนไว้ ณ …………………….
วันที่ …….. เดือน ……………………....… พ.ศ………… เลขทะเบียนที่………………………..มีสาํ นักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่….…ตรอก/ซอย…………….ถนน……………….ตําบล/แขวง……………….อําเภอ/เขต………….…
จังหวัด…………………… รหัสไปรษณี ย…
์ …………....โทรศัพท์………………. โทรสาร…………….……..…
โดยมี(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิ ติบุคคล
๒. ข้า พเจ้า เป็ นผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต………………………….……………………….เลขที่ …………………
ออกให้เมื่อวันที่ ………….…. เดื อน………………พ.ศ. ……..…. และใบอนุ ญาตจะสิ้ นอายุ เมื่ อวันที่ …….…
เดือน………………………พ.ศ.…..................
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ
( ) ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เพราะ.……………………………………………….………………
๔. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบอนุญาตเดิม
( ) หลักฐานการแจ้งความใบอนุญาตสูญหาย
( ) ใบอนุญาตที่ชาํ รุ ด/สําเนาใบอนุญาต
( ) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ……………………………….……………..……………..…..
……………………………………………………………………………………………………
.
ลงชื่อ ………………………………………………….
( …………………....…………………. )
ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต

ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข

จากการตรวจสอบเอกสาร
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) …………………………….…………. เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
( ………………………….………….. )
ตําแหน่ง ……………………………..…………..
วันที่……….../……………/……../…..

