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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ท ธบาทว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อ อกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
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“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”
หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ความสั่ น สะเทื อ น” หมายความว่ า สภาวะของความสั่ น สะเทื อ นอั น เกิ ด จาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ํ า ” หมายความว่ า สภาวะของน้ํ า ทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลพุทธบาท
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์ เพื่อรีดเอานม
(๑.๓) การประกอบกิ จ การเลี้ย ง รวบรวมสัต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จอื่ น ใดอั น มี ลั ก ษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
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(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การต้ ม การตาก การเผาเปลื อ กหอย เปลื อ กปู เปลื อ กกุ้ ง ยกเว้ น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดของสัตว์และพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
(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 ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ ง การต้ ม การเคี่ ย ว การตาก หรื อ วิ ธี อื่ น ใดในการผลิ ต อาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การบรรจุน้ําตาล
(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 หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
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(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๔.๓) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๔) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
(๕.๘) การผลิต การสะสมปุ๋ยชีวภาพ
(๕.๙) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๕.๑๐) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึ ง การเจาะ การเชื่ อ ม การตี การตั ด การประสาน การรี ด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ
ใน (๖.๑)
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(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่ อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่ น สี การพ่ นสารกั น
สนิมยานยนต์
(๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิ จเกี่ ยวกับยานยนต์ เครื่ องจั กร หรือเครื่อ งกลซึ่ งมีไ ว้
บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
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(๙.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพรและนวดแผน
โบราณ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๐) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็น
การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก เกมคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
(๙.๑๒) การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกกอล์ฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
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(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วย
กี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(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 การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
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
หรือสารตัวทําละลาย
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(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การก่อสร้าง
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การนั้ น ๆ ซึ่ ง อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน
มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๓) ต้ อ งมี ห้ อ งน้ํ า และห้ อ งส้ ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
(๔) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะหรือ บ่ อ พัก ซึ่งรับน้ําเสียด้ว ย
วัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ําไหลได้สะดวก
(๕) การระบายน้ํ า และรางระบายน้ํ า ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ เ ดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้ ใ ช้ น้ํ า
ทางสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(๖) ต้องมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย หรือกากของเสีย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทกําหนด
(๗) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังหรือปล่อยสัตว์กว้างพอและจัดสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่
ไม่ก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายแก่ ประชาชน และไม่ก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายหรื อความทุก ข์ท รมานแก่ สัต ว์แ ละให้ มี
การเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว์ เศษอาหาร ซากสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ กํ า หนดในข้ อ ๗ ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร และให้ มี อํ า นาจกํ า หนดเงื่ อ นไขให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตปฏิ บั ติ เ ป็ น
การเฉพาะรายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่อ าบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ
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(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณี ที่มี มู ล ฝอยที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อัน ตรายหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจ การต้ อ งมีการป้ อ งกั น และกํ า จัด แมลงและสั ต ว์ที่ เป็ น พาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ป ระกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย งหรื อ
ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ห รื อ
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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ข้ อ ๑๘ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๘ ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
และทําความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน
(๒) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวัน เวลาที่ได้รับอนุญาต
(๓) ต้ อ งรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการประกอบการทุ ก อย่ า งให้ ส ะอาดอยู่ เ สมอ
ถ้าเศษวัตถุหรือวัตถุแห่งกิจการนั้นจัดเป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง แมลงและสัตว์อื่น
(๔) ต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงวัน ยุง หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล
(๕) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดต่อ
(๖) ต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
(๗) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๙) ต้ อ งยอมให้ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทประกาศกําหนด
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ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต 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
ในคราวเดีย วกัน และในกรณีจํ าเป็น ที่จ ะต้อ งส่ งคื นคํ าขอแก่ ผู้ข ออนุญ าต ก็ ให้ ส่ง คืนคํ าขอพร้อ มทั้ ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ
สถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญาตต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กํา หนดไว้
ท้ายข้อบั ญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญ าตครั้งแรก หรือ ก่อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ ค้ า งชํ า ระ เว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง กํ า หนดการเสี ย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๗ 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
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามที่แบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มาประกอบด้วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๒๙ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไป และมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ ถู กสั่ ง เพิ กถอนใบอนุ ญ าต จะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสํา หรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อน
วันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นอายุ และถ้าผู้นั้น
ประสงค์จะดําเนินกิจการนั้นต่อไป จะต้องมาขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสามสิบวัน
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ผู้ประกอบกิจการค้าที่ไม่ต้องขออนุญาตตามข้อบัญญัติเดิม แต่ต้องขออนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคําขอแล้วให้ประกอบกิจการค้าต่อไป
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้
ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญ าตที่ ออกตามข้อ บั ญญัติ องค์ การบริห ารส่ วนตํ าบลพุทธบาท เรื่อ ง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ
ข้อ ๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมเดช ธรรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๑

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และกวาง
๑.๑.๑ ไมเกิน ๒๐ ตัว
๑.๑.๒ มากกวา ๒๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสุนัข แมว
๑.๒.๑ ตั้งแต ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
๑.๒.๒ มากกวาตั้งแต ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๓ การเลี้ยงหาน เปด ไก นก
๑.๓.๑ ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ ตัว
๑.๓.๒ มากกวาตั้งแต ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ หรือแมลง กิจการละ
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
๒.๑ ไมเกิน ๒๐ ตัว
๒.๒ มากกวา ๒๐ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว

๒
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๓๐๐
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(๕) การต ม การตาก การเผาเปลื อ กหอยเปลื อ กปู เปลื อ กกุ ง
ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
(๖) การประดิ ษฐ เ ครื่ องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ตากเปลือกหอย
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๖.๑.๑ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๖.๑.๒ เครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมา
๖.๒ ไมใชเครื่องจักร
(๗) การผลิ ต การโม การป น การบด การผสม การบรรจุ
การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
๗.๑ โรงงานผลิต
๗.๒ สถานที่สะสม (โกดัง)
๗.๓ สถานที่จําหนาย
๗.๓.๑ ไมเกิน ๑ ตัน
๗.๓.๒ มากกวา ๑ ตันขึ้นไป
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแดง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวน การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง แหนม หมูยอ ไสกรอก
หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๙.๑ โดยใชเครื่องจักร
๙.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ
ขนมเปยะ หรือขนมอื่น ทํานองเดียวกัน
๑๐.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๐.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวน การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๑๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
๑๓.๑ การผลิต
๑๓.๒ การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
๑๕.๑ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
๑๕.๒ น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ และชา
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
๑๗.๑ ใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา
๑๗.๒ ใชเครื่องจักรมากกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป
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(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๑๙.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๑๙.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒๐) การตาก การหมั ก การดองผั ก ผลไม หรื อ พื ช อย า งอื่ น
ยกเวนการผลิตเพื่อในการบริโภคในครัวเรือน
๒๐.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๒๐.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๒.๒ โดยใชเครื่องจักร
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๒๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๓.๒ โดยใชเครื่องจักร
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนาย
อาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๒๕.๑ ใชเครื่องจักรประกอบกิจการ ไมเกิน ๑๐ แรงมา
๒๕.๒ ใช เ ครื่ อ งจั ก รประกอบกิ จ การมากกว า ๑๐ แรงม า
แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒๕.๓ ใช เ ครื่ อ งจั ก รประกอบกิ จ การมากกว า ๒๐ แรงม า
แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา
๒๕.๔ ใชเครื่องจักรประกอบกิจการมากกวา ๑๐๐ แรงมาขึ้นไป
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดว ยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕
แรงมาขึ้นไป
๒๖.๑ ตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา
๒๖.๒ มากกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป
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๔

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
๑.๑ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑.๒ เครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป
(๒) การผลิ ต การบรรจุ ย าสี ฟ น แชมพู ผ า เย็ น กระดาษเย็ น
เครื่องสําอางตาง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จ
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๒.๑ การลาง การอบ การรม
๒.๒ การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
๔.๑ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๔.๒ เครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป
(๕) การผลิตยาสูบ
๕.๑ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕.๒ เครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
๖.๑ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
๖.๒ เครื่องจักรมากกวา ๒๐ แรงมาขึ้นไป
(๗) การผลิต การสะสมปุยอินทรียเพื่อการคา
๗.๑ การผลิต
๗.๒ การสะสม
๗.๒.๑ พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
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๗.๒.๒ พื้ น ที่ ม ากกว า ๑๐๐ ตารางเมตร แต ไ ม เ กิ น
๒๐๐ ตารางเมตร
๗.๒.๓ พื้นที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) การผลิต การสะสมปุยชีวภาพ
๘.๑ การผลิ ต เพื่ อ การค า ยกเว น กลุ ม เกษตรกร กลุ ม อาชี พ
หรื อ การผลิ ต เพื่ อ ใช เ องภายในครั ว เรื อนที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สวนราชการ
๘.๒ การสะสมยกเวนกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ หรือการผลิต
เพื่อใชเองภายในครัวเรือนที่ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ
(๙) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๑๐) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ
เครื่องใชตาง ๆ
๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑.๒ การไมใชเครื่องจักร
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน
กิจการใน (๑)
(๓) การกลึ ง การเจาะ การเชื่อม การตี การประสาน การรีด
การอัดโลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๓.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตร
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕) การขั ด การล า งโลหะด ว ยเครื่ อ งจั ก ร สารเคมี หรื อ วิ ธี ใ ด
ยกเวนกิจการใน (๑)
๕.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๕.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๗

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพน
สารกันสนิมยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) บริการหรือจําหน ายและในการประกอบธุร กิจ นั้น มีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
๕.๑ การผลิต
๕.๒ การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
๖.๑ รถยนต
๖.๒ รถจักรยานยนต
๖.๓ รถจักรยาน
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อมากกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
๓.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๓.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูป
๕.๑ โดยใชเครื่องจักร

๘

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

ลําดับที่

๙

ประเภทกิจการ
๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
๖.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๖.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
(๒) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร
และนวดแผนโบราณ
(๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๔) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให เ ช า ห อ งแบ ง เช า
หรือกิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๖) การจั ดให มีก ารแสดงดนตรี เต น รํา ดิ ส โกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การจั ดให มีการเลน สเกตโดยมีแสง หรื อเสี ย งประกอบ หรื อ
การเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแต กิจการที่อยู
ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย
หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก เกม คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต
(๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

ลําดับที่

๑๐

๑๑

ประเภทกิจการ
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๑๓.๑ สนามกอลฟ
๑๓.๒ สนามฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การป น ด า ย การกรอด า ย การทอผ า ด ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ
การทอผากี่กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
๑.๑ การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ แตไมเกิน ๑๐ กี่
๑.๒ การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต ๑๑ กี่ขึ้นไป
๑.๓ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๕.๑ เครื่องจักร ๕ - ๑๐ เครื่อง
๕.๒ เครื่องจักร ๑๑ - ๒๐ เครื่อง
๕.๓ เครื่องจักร ๒๑ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน กรวด ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กรวด หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
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ลําดับที่

๑๒

ประเภทกิจการ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการ
เผาหินปูน
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง
สารออกซิไดซ หรือสารตัวละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาช
๒.๑ สถานที่ตั้งปมกาซจําหนายไมเกิน ๒ หัวจาย
๒.๒ สถานที่ตั้งปมกาซจําหนายไมเกิน ๔ หัวจาย
๒.๓ สถานที่ตั้งปมกาซจําหนายมากกวา ๔ หัวจายขึ้นไป
(๓) คลังน้ํามัน
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิ ษ ฐ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ด ว ยยาง ยางเที ย ม พลาสติ ก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๖.๑.๑ สถานที่ประกอบการเนื้อที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๖.๑.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
๙.๑ การผลิต
๙.๒ การลางฟลมถายรูป

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลําดับที่

๑๓

ประเภทกิจการ
๙.๓ การลางฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๐.๑ การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
๑๐.๒ การผลิตในครัวเรือน
(๑๑) การผลิ ต พลาสติ ก เซลลู ล อยด เบเกอร ไ ลท หรื อ วั ต ถุ ที่
คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑ การผลิต
๑๒.๒ การบรรจุ
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
๑๔.๑ การผลิต
๑๔.๒ การสะสม การขนสง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
๒.๑ การผลิต
๒.๒ การซอม
๒.๒.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๒.๒.๒ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๕๐ - ๒๐๐
ตารางเมตร
๒.๒.๓ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

ลําดับที่

ประเภทกิจการ
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
๓.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
๔.๑ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๔.๒ สถานที่ ป ระกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๕๐ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๔.๓ สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง

อัตราคาธรรมเนียม
ตอป (บาท)
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐

คําขอรับใบอนุญาต
การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่ ..............................................................
วันที่................เดือน................................พ.ศ. ................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ .............................ป สัญชาติ..............................เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน.............................................. อยูบานเลขที่................... หมูที่...............ตรอก/ซอย ........................
ถนน ................................. ตําบล................................อําเภอ..........................จังหวัด ..................................
โทรศัพท ............................................โทรสาร ...................................................
เปนนิติบุคคลประเภท ..........................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
มีสํานักงานอยูที่.................................หมูที่ .............. ตรอก/ซอย .............................ถนน ............................
ตําบล ..............................อําเภอ ........................จังหวัด ................................โทรศัพท...................................
โทรสาร.................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................อยูบานเลขที่................... หมูที่...................
ตรอก/ซอย ..............................ถนน .............................ตําบล .............................อําเภอ .............................
จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................อยูบานเลขที่.................... หมูที่...................
ตรอก/ซอย .............................ถนน ...............................ตําบล ............................อําเภอ ..............................
จังหวัด ................................โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ ....................................................................................................................
ประกอบกิจการ.......................................................................................ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท......................................................................................ลําดับที่........................กําลังเครื่องจักรโดยรวม
...........................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง...........................หอง หรือ
จํานวนที่นั่ง .....................ที่นั่ง) (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนสัตว.....................ตัว)
จํานวนคนงาน ..........................คน
๒. สถานประกอบการ ตั้งอยูเลขที่ .................. หมูที่ .................ตรอก/ซอย....................................
ถนน ..............................ตําบล...................................อําเภอ ...............................จังหวัด.................................
โทรศัพท................................โทรสาร............................. อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................ตารางเมตร

บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่ .............................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณ
ถานที่.............................................................................(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท..........................................................................สถานประกอบการอยู
ใกลเคียง กับ..........................................................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
มี
ไมมี บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดังนี้
ดานเหนือ........................................................................................
ดานใต ...........................................................................................
ดานตะวันออก ...............................................................................
ดานตะวันตก .................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ......................น. ถึงเวลา ...................น. รวมวันละ ...................ชั่วโมง
........................... กะ วันหยุดประจําสัปดาห ไดแก ........................................................................
๔. จํานวนและระดับผูปฏิบัติงาน จํานวน .......................................... คน
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและนักวิชาการ ................................... คน
๔.๒ คนงานชาย ............................คน คนงานหญิง ............................... คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ ............................................... คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ ...............................คน
๕. การผลิต
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช และแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช (ตอป)
แหลงที่มา
(บริษัท/หางราน)
๑)................................ .................................... .....................................
๒)................................ .................................... .....................................
๓)................................ .................................... .....................................
๔)................................ .................................... .....................................
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต (ตอป)

การจําหนาย
(ระบุสถานที่จําหนาย)
๑)................................ .................................... .....................................
๒)................................ .................................... .....................................
๓)................................ .................................... .....................................
๔)................................ .................................... .....................................
๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) ถามี

วัตถุผลพลอยได
ปริมาณวัตถุผลพลอยได หนายได/จําหนายไมได
๑)................................ .................................... .....................................
๒)................................ .................................... .....................................
๓)................................ .................................... .....................................
๔)................................ .................................... .....................................
๕.๔ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด
จํานวน)
๑)
๒)
๓)
๔)

.........................................ขนาด........................แรงมา จํานวน................เครื่อง
..........................................ขนาด........................แรงมา จํานวน................เครื่อง
..........................................ขนาด........................แรงมา จํานวน................เครื่อง
..........................................ขนาด........................แรงมา จํานวน................เครื่อง

๖. การควบคุมมลพิษ
๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ (น้ําเสีย ของเสีย มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล )
ระบุชื่อและปริมาณ ถามี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
ของเสีย มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๘. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

๙. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาอนุญาตมี ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
๖. หลั ก ฐานแสดงว า อาคารที่ ใ ช เ ป น สถานประกอบการสามารถใช ป ระกอบกิ จ การได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๗. หนังสือยินยอมใหใชอาคาร หรือ สัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๙. อื่น ๆ (ระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)

ใบอนุญาต
การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่..............................เลขที่.............................. ป..............................
อนุ ญาตให บุ คคลธรรมดา นิ ติบุ คคล ชื่อ……………………………………………………………………..……….
อายุ..........................ป สัญชาติ.......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่................................................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.................................. หมูที่.................................... ตรอก/ซอย................................
ถนน............................ ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................ จังหวัด..............................
โทรศัพท.............................. โทรสาร..............................
ขอ ๑. ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………………………..…
ลําดับที่.............................. คาธรรมเนียม............................ บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................................
เลขที่..............................ลงวันที่.............................. เดือน.......................... พ.ศ........................ โดยใชชื่อ
สถานประกอบการวา............................................................พื้นที่ประกอบการ.............................. ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร........................... แรงมา จํานวนคนงาน...................... คน ตั้งอยู ณ เลขที่........................
หมูที่ ตรอก/ซอย.............................. ถนน......................... ตําบล............................อําเภอ..............................
จังหวัด.............................. โทรศัพท.............................. โทรสาร..............................
ขอ ๒. ผูที่ไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑)........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(๒)........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่..........................เดือน..............................พ.ศ. ......................
ออกให ณ วันที่..........................เดือน..............................พ.ศ. ......................
.................................................
(...................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่ ............................................................................
วันที่................เดือน................................พ.ศ. ................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ ....................ป สัญชาติ...................................... เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน................................................... อยูบานเลขที่................... หมูที่................ตรอก/ซอย ..................
ถนน ................................ ตําบล............................อําเภอ..................................จังหวัด ..................................
โทรศัพท ............................................โทรสาร ..................................................
เปนนิติบุคคลประเภท ..............................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
มีสํานักงานอยูที่....................................หมูที่ .............. ตรอก/ซอย .........................ถนน .............................
ตําบล ..............................อําเภอ ..............................จังหวัด ............................โทรศัพท.................................
โทรสาร.................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขที่................... หมูที่..............
ตรอก/ซอย ...................................ถนน ......................ตําบล ..............................อําเภอ ..............................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท...................................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อยูบานเลขที่.................... หมูที่.................
ตรอก/ซอย ...................................ถนน .............................ตําบล ........................อําเภอ ..............................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท..................................................โทรสาร....................................
มี ค วามประสงค ข อยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ ....................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ........................ หมูที่ .................ตรอก/ซอย.....................................ถนน ..................................
ตําบล.............................อําเภอ ..............................จังหวัด...................................โทรศัพท................................
โทรสาร..................................... อาคารประกอบการมีเนื้อที่..........................................................ตารางเมตร
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่ ...................................................ตารางเมตร
ที่ดินบริเวณสถานที่........................................................(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)
เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ได
สูญหาย
ถูกทําลาย
อื่น ๆ
เมื่อวันที่...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

๒. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาตมี ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
๖. เอกสารอื่น ๆ........................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(....................................................)

