บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ...............

หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เหตุผล
โดยที่การดําเนินการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน และกอให เกิ ดมลพิ ษต อสิ่ งแวดลอมอีกดว ย สมควรกําหนดประเภทของกิจการที่เปน อัน ตรายตอ
สุขภาพ ใหเปนกิจการที่ตองมี การควบคุ มภายในทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่ว ไปสําหรับ ใหผูดําเนิ น
กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการและมาตรการปองกันอันตรายตอ
สุขภาพ หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให
ดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงตราขอบัญญัตินี้

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ..........
ตอสุขภาพ

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญวาดวยกิจการที่เปนอันตราย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลละองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญโดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญและนายอําเภอบางแพจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ เรื่อง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ............”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ผูดําเนินกิจการ “ หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

-๒“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา”หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๒
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนใหญ
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวน
หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

-๓(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดตางๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแกปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลา
สม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ 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 ทอดอบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๓.๑๐)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม
ผลิตภัณฑเนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(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 น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่ม
ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม

-๔-

เดียวกัน

(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็ง
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสาํ ลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
(๕) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่นๆ ในทํานอง

(๕.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุปุย หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร
(๖.๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
(๖.๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
(๖.๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร

-๕(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และ
ในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
(๗.๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๗.๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ จากไม
หวาย ชานออย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน๙.๑หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

-๖(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการที่
ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(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 รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๑๐.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่นๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ

-๗(๑๑)กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือ ยอย ดวย
เครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่
ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เชลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง

-๘(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่นๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(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 สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
แลวแตกรณี
หมวด ๓
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข อ ๗ สถานประกอบกิ จ การตอ งตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรีย น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสน
สถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน

-๙ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณี ที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับ ความเห็น ชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น และตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน และ
ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
-๑๐หมวด ๔
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการ
ฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของ
จํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่การประกอบกิจ การอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่ น สะเทื อน มลพิ ษทางอากาศ มลพิ ษทางน้ํา ของเสีย อั น ตราย หรื อมีการใช ส ารเคมีห รื อวัตถุ อัน ตราย จะตอ ง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด ๖
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ขอ ๑๗ เมือ่ ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕
ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
-๑๑ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อืน่ ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญประกาศกําหนด

ขอ ๑๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และ
แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอนุญาต
ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยาย
เวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเทานั้น
การขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต องยื่น คําขอกอ นใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อ ไดยื่ น คําขอพร อมกั บ เสี ย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ข อ ๒๒ ผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตตองเสีย คาธรรมเนีย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ตราที่กําหนดไวทา ย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
-๑๒ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน
ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนใหญ
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนด
ไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติ
นี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือ เงื่อนไขที่ ร ะบุ ไว ใ น
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
-๑๓ขอ ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบ
รับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.
(ลงชื่อ)
(นายสมจิตต กุยออน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(.....…………………………………………)
นายอําเภอบางแพ

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ

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

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อายุ..................ป สัญชาติ....................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
อยูบานเลขที่............หมูที่.............ตรอก / ซอย ...............................ถนน..................................ตําบล / แขวง..........
อําเภอ / เขต..............................จังหวัด....................................... โทรศัพท..............................โทรสาร.....................
*ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
1.ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................ประกอบกิจการ.................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................................................................ลําดับที่.....................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม............................................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง...................
หอง หรือ จํานวนที่นั่ง...................ที่นั่ง
กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว....................ตัว) จํานวนคนงาน....................คน
2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่..................หมูที่...........................ถนน...................................................
ตําบล........................................อําเภอ........................................จังหวัด....................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ ) มี
เนื้อที่.................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................
.............................อาคารประกอบการเปนของ.....................................................อาคารประกอบการ มีอยูเดิม
กอสรางใหม

ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ)
ไดรับ ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท .........................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ
.........................................................................
การพักคางของผูปฏิบัตงิ านสถานประกอบการ
มี
ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานเหนือ...............................................................................
ดานใต....................................................................................
ดานตะวันตก.........................................................................
ดานตะวันออก.......................................................................

-23. ทํางานปกติต้งั แตเวลา.......................น. ถึงเวลา.............................น. รวมวันละ..........................ชั่วโมง
4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม.................................คน
4.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ.......................................คน
4.2 คนงานชาย.................คน คนงานหญิง ..............................คน
4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ................................คน
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.....................................คน
5. การผลิต
5.1 ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ ปริมาณการใช (ตอป) แหลงที่มา (ระบุบริษัท/ หางรานของผูจําหนาย)
5.1.1......................................................................................................................................
5.1.2………………………………………………………………………………………………
……………………….
5.1.3………………………………………………………………………………………………
……………………….
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต (ตอป)
การจําหนาย (ระบุสถานที่จําหนาย )
5.2.1...........................................................................................................................................
5.2.2..........................................................................................................................................

5.2.3………………………………………………………………………………………………
………………………….
5.3 อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน )
5.3.1 ...............................................ขนาด.........................แรงมา จํานวน........................เครื่อ ง
5.3.2 ...............................................ขนาด.........................แรงมา จํานวน........................เครื่อง
5.3.3 ...............................................ขนาด.........................แรงมา จํานวน........................เครื่อ ง
6. การควบคุมมลพิษ
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย /ของเสีย /มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ)

(ถามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-36.2 การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษทาง
อากาศ / สิงปฏิกูล )
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

-49.หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต
9.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๙.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๙.๓ อื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญประกาศกําหนด
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...................................................)

ผูตรวจสอบการพิจารณาคําขออนุญาต
ความเห็น ...............................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(................................................)
หัวหนาหนวยงาน

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
(
)เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้..........................................
.............................................................................................................................................................................
(
)เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.......................................................................

.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงาน

สาธารณสุข

(......................................)

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
(
(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได
) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).....................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.....…………………………………….)

เลมที่………..เลขที่…………/……….

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีอ่ นั ตรายตอสุขภาพ

เขียนที่.......................................................
อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ.......................................... อายุ...........ปสัญชาติ..........
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่.................หมูที่................
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................
ขอ๑ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..............................................................
คาธรรมเนียม.................. บาทใบเสร็จรับเงินเลมที่............ เลขที่......... ลงวันที่............ เดือน.............พ.ศ.............
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................. พื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร............................ แรงมาจํานวนคนงาน .................. คนตั้งอยูณเลขที่...........หมูที่...................ตรอก/ซอย
...................... ถนน...................... ตําบล.........................อําเภอ.......................จังหวัด..........................โทรศัพท..........................
โทรสาร..................................
ขอ๒ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังตอไปนี้
(๒.๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ…….. และปฏิบัติเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
(๒.๒)................................................................................................................................
(๒.๓)................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ..........................
ออกใหณวันที่............................เดือน...........................................พ.ศ..............................

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

-๒(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาต
ว.ด.ป
ที่อนุญาต

ว.ด.ป. ที่
จํานวนเงิน
สิ้นอายุ
คาธรรมเนียม
คาปรับ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่
เลขที่

ว.ด.ป.

คําเตือน๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยณสํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามขอ๒ตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ๒๐ของยอดเงินคาธรรมเนียม
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

ลงชื่อ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่………..เลขที่…………/……….

เขียนที่.............................................
อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ…………………………….…อายุ……..ปสัญชาติ…………....
อยูบาน/สํานักงานเลขที่………หมูที่............ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..
ตําบล……………………..….อําเภอ……………….จังหวัด………………....โทรศัพท………..……..โทรสาร
.....................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..........................................
เมื่อวันที่…………….. เดือน…………….……..พ.ศ……………….คาธรรมเนียมปละ……………...บาท
ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันที่………….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….…..
๒. โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา......................................................……………………………..……
ตั้งอยูบานเลขที่…………….หมูที่............. ตรอก/ซอย..............ถนน………….…ตําบล……………
อําเภอ……………………..จังหวัด…….………………โทรศัพท………….………….
๓. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก๑ปโดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวน
ตํ า บลดอนใหญเ รื่ อ งกิ จการที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพพ.ศ…….และปฏิ บัติเ กี่ ย วดว ยสุขลั กษณะตามคํา แนะนํ า ของเจา พนักงาน
สาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญทุกประการ
๔. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตพรอมไดแนบใบอนุญาตและเงินคาธรรมเนียม
จํานวน………………………..บาทมาดวยแลว

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ……………….………………….…ผูตออายุใบอนุญาต
(…………………………..………)

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( )เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้..........................................
.............................................................................................................................................................................
( )เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.......................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............……………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
-๒-

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
(
(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได
) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).....................................................
(....................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

-๒สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่............................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแลวเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไมครบคือ
๑) ............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่

(..................................................)
ตําแหนง......................................................
________________________________________________________________________
สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่............................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแลวเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไมครบคือ
๑) ..................................................................................................
๒) ...................................................................................................
๓) ...................................................................................................
ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.............วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่
(.................................................)
ตําแหนง......................................................

(ใบแทน)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที.่ .....................เลขที่...............................ป............
อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ........................................... อายุ...............ปสัญชาติ...............
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................อยูบาน/สํานักงานเลขที.่ ..............หมูที่ .................
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด............................... โทรศัพท............................... โทรสาร.....................................
ขอ๑ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท......................................................................
คาธรรมเนียม....................บาทใบเสร็จรับเงินเลมที่........... เลขที่........ ลงวันที่....... เดือน...............พ.ศ............
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร.................... แรงมาจํานวนคนงาน...................... คนตั้งอยูณเลขที่................ หมูที่..............
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................ตําบล...................................อําเภอ.....................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท........................................ โทรสาร.........................................
ขอ๒ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังตอไปนี้
(๒.๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ……… และปฏิบัติเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งกฎระเบียบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
(๒.๒)...........................................................................................................................
(๒.๓)...........................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่ ................เดือน............................ พ.ศ.........................
ออกใหณวันที่............................เดือน...........................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ).......................................................
(.......................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

คํารองทัว่ ไป

เกีย่ วกับการประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่ ...................................................
วันที่...............เดือน……………..........พ.ศ. ...........................

เรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ป
อยูบานเลขที่..................................หมูที่.......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน..............................
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท.............................................................โทรสาร....................................................
ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญดวยขาพเจามีความประสงค
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอใหองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญดําเนินการดังนี้
๑. ..............................................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
ลงชื่อ............................................... (ผูยื่นคํารอง) ลงชื่อ................................................. ( ผูรับคํารอง )
(................................................)
(.................................................)
ขอพิจารณา
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)

