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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา
เรื่อง กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา วาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลฝางคําโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลฝางคําและนายอําเภอสิรินธร จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา ตั้งแตวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลฝางคําแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาขอบัญ ญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่น ใดในสว นที่ไ ดต ราไวแ ลว ในขอบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอัน เกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา”

หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลฝางคํา
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่ อ ให ป ระชาชนเข า ชมหรื อ เพื่ อ ประโยชน ข องกิ จ การนั้ น ทั้ ง นี้ ไม ว า จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ดู
หรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆ า หรื อ ชํ า แหละสั ต ว ยกเว น ในสถานที่ จํ า หน า ยอาหาร เร ข าย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
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(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช
เพื่อเปนอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือบริโภคในครัวเรือน
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
(๓) กิจการเกี่ยวกับการอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๓.๒) การผลิ ต สะสม หรื อแบ งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสั ต ว ไดแ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิ ต บะหมี่ มั กกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรื อ ผลิต ภั ณ ฑอื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
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(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
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(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
(๕) กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอืน่ ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ลาง โลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
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(๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุร กิจเกี่ยวกับ ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง มีไ ว
บริ ก ารหรื อ จํ า หน า ย และในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรือัดฉีดยานยนต
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรือุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
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(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิ จ การเพื่ อ สุ ข ภาพ ยกเว น กิ จ การใน (๙.๑) หรื อ ใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเวนกิจการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกั น
ยกเวนกิจการใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
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(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
(๑๐) กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรือการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการใน (๑๑.๑)
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(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือ
วัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน (๖.๕)
(๑๒) กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
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(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๖ สถานประกอบกิ จการที่ต องมีก ารควบคุ ม ตามขอบั ญ ญัตินี้ ที่ตั้ง อยูใ นเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
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ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๗ สถานประกอบกิ จ การต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
หรือสถานที่อื่น ๆ ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ
ของประชาชน
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต อ งเป น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การที่
ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ต อ งมี ห อ งน้ํ า และห อ งส ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม
กับคุณสมบัติข องวัต ถุอัน ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เองต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดว ย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
หกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัต ถุอัน ตรายตองมีสถานที่ที่ป ลอดภัยสําหรับ เก็บ รักษาวัต ถุอัน ตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัต ถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบจนเป น เหตุ รํ า คาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ทีข่ อบัญญัตนิ มี้ ีผลใชบังคับหามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ พ ร อ มกั บ เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลฝางคําประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข
(๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร เรียบ ไมซึมไมรั่ว
ระบายน้ําไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยูอาศัย
ใกลเคียง
(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร
เพื่ อ ปอ งกัน มิ ให น้ํ าซึ ม รั่ ว ไหลหรื อ ขัง อยูไ ด หรื อเห็ น ว า ควรมีบ อ พัก น้ํ าโสโครก หรือ ทํ าการกํ า จั ด
น้ําโสโครก ไขมัน ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปองกันกลิ่น ไอเสีย
ความสะเทื อ น ฝุ น ละออง เขม า เถ า หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด อั น อาจเป น เหตุ รํ า คาญแก ผู ที่ อ ยู ข า งเคี ย ง
ขอกําหนดดังกลาว ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ และตองจัดสถานที่มิใหเปน
ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค
(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ
(๘) ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานทีน่ นั้
และต อ งตั้ ง อยู ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ด ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัต ว ที่ขัง และปล อยสัต วกวางขวางเพียงพอจะตองจัด ใหไ ด
สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา
ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถ าปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
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ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
ในคราวเดี ย วกั น และในกรณี จํา เป น ที่ จ ะต อ งสง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าตก็ ใ ห ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหข ยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน สองครั้ ง ครั้ง ละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครัง้ ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลฝางคําเทานั้น
การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต อ งยื่ น คํ า ขอก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เ มื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอพร อ มกั บ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไ ด รับ ใบอนุ ญ าตต องเสี ยค าธรรมเนีย มการออกใบอนุญ าตตามอั ต ราที่ กํา หนดไว
ทา ยข อบั ญ ญั ตินี้ ใ นวั น ที่ ม ารับ ใบอนุ ญ าตสํา หรั บ กรณี ที่เ ป น การขอรับ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ ก อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิได
เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได เ สี ย ค า ธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน
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ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญ ญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลฝางคํา
ขอ ๒๕ ผูไ ดรั บ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุ ญ าตไวโ ดยเปด เผยและเห็ น ไดง าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
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หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให ผู รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลฝางคําเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
บุญมี พิกุล
นายกองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
*******************************
อัตราคาธรรมเนียมตอป
ลําดับที่
ประเภทของกิจการ
(บาท)
๑
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๑๐๐
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
๒๐๐
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือ
เพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆา หรือ ชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
๒๐๐
เรขาย หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๒๐๐
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๒๐๐
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
๒๐๐
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก
๒๐๐
กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวย
การตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใด
๒๐๐
ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหาร
สัตวหรือบริโภคในครัวเรือน
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๒๐๐
๓
กิจการเกี่ยวกับการอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุง
๓๐๐
สําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิม้ หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว
๓๐๐
ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา
ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม
๒๐๐
จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดย
๒๐๐
การตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน
ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๒๐๐
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว
๒๐๐

๒
ลําดับที่

๔

ประเภทของกิจการ
เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอัน ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํานมสัตว
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิ ต สะสม หรื อแบ งบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรื อ
เครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรื อแบงบรรจุ เอทิล แอลกอฮอล สุ ร า
เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้าํ ดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน
น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง
ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตง
อาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของ
กิจการหองเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
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(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจาก
พืชหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก
ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ
หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร
(๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวน
กิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม
นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ลาง โลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวน
กิจการใน (๖.๑)
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล
ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรือัดฉีดยานยนต
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
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ประเภทของกิจการ
(๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรือุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไม
ดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใด
ดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ยกเวนกิจการใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
ยกเวนกิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว
เพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมี
คาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือ
หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ยกเวนกิจการใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด
หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย
การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด
ของรางกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของ
ผูรับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ บ า นของ
ผูรับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวย
กี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่อง
(๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรือการอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง
รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวน
กิจการใน (๑๑.๑)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
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(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือ
สวนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก
แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๖.๕)
กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และ
สารเคมีตาง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของงเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม
พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสง สารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๓,๐๐๐
๑,๒๐๐

๗
ลําดับที่

ประเภทของกิจการ

๑๓

กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๑๓.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว
พาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.............................................................
คําขอเลขที่ .............../.................
เขียนที่ …………………………………..………..
วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ.……...…
๑. ขาพเจา …………………………..….…...………...….……….อายุ……...............ป สัญชาติ ….……………
โดย........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................ที่อยูเลขที่.......…….………….หมูที่…….………….......
ตรอก/ซอย…………….………..…………….ถนน.....……………….……….…………..แขวง/ตําบล……………...……………..……………
เขต/อําเภอ………………..………จังหวัด…………………………หมายเลขโทรศัพท…….…………………..ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑) ................................................................................
๒) ................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่ ..................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน............................................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน

( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหนง .......................................................
***************************************************************************************************
สวนของผูรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน

( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .................. วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………..
คําขอเลขที่ .............../.................
เขียนที่ …………………………………..………..
วันที่…....….เดือน……………….……..พ.ศ.……...…
๑. ขาพเจา …………………………..….…...………...….……….อายุ…….........ป สัญชาติ.........….……………
โดย.......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................ที่อยูเลขที่ …….………….หมูที่....…….……......
ตรอก/ซอย.......…………….……..…………….ถนน……………….…...…………..แขวง/ตําบล……………...………………………..….
เขต/อําเภอ……………………...………จังหวัด………………….……หมายเลขโทรศัพท…….……………………..ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สํ า เนาใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยควบคุ ม อาคาร หนัง สื อ ให ค วามเห็ น ชอบ
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑) ................................................................................
๒) ................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต
เลขที่ ..................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน............................................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ
๑.
๒.
๓.

คือ
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหนง .......................................................
***************************************************************************************************
สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน

( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .................. วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่
เลขที่
ป
อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ
อายุ
ป
สัญชาติ
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
อยูบาน/สํานักงานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท
ลําดับที่
คาธรรมเนียม
บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่
เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
พื้นที่ประกอบการ
ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร
แรงมา จํานวนคนงาน
คน ตั้งอยู ณ เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่

เดือน

ออกให ณ วันที่

พ.ศ.
เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(……………………………………………….)
เจาพนักงานทองถิ่น

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

ใบเสร็จรับเงิน

(ลงชื่อ)

ที่ออกใบอนุญาต

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่/เลขที่/วัน/เดือน/ป

เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.......................................................
คําขอเลขที่ .............../ .................
เขียนที่...............................................
วันที.่ ............เดือน.....................พ.ศ............................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ป สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่ �-����-�����-��-� อยูบาน/สํานักงานเลขที่............................หมูที่..................................
ตรอก/ซอย............................................ตําบล/แขวง…….…........................... อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร.....................................................................
เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................
มีสํานักงานอยูเลขที่....................หมูที่......................ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................................
โทรศัพท........................................โทรสาร....................................................
เป น ผู ถื อ ใบอนุ ญ าต/ผู รั บ มอบอํ า นาจจากผู ถื อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
เลมที่..................เลขที่......................ป......................................... ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท
.........................................................................ลําดับที่ ..............................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
..........................................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่.....................หมูที่....................
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล...................................อําเภอ......................................
จังหวัด.................................... โทรศัพท ....................................... โทรสาร.........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น เนื่องจาก
ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน
� สูญหาย
� ถูกทําลาย
� ชํารุดในสาระสําคัญ
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)
� สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณีสูญหาย)
� ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)
� ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
� หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
� อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(..........................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่ .................................. ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน

( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหนง .......................................................
***************************************************************************************************
สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่ .................................. ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ......................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน

( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .................. วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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

