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คู่มือสาหรับประชาชน
งานให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-4493-8820

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ด่านนอก
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก และนายอําเภอด่านขุนทด จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า
“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖๐”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ ๔ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านนอก
๔.1
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๔.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย หรือ
การขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๔.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
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(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น
เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึง
กัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ต่างๆ
๔.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม หรือสะสมยางดิบ
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(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ หรือการบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๔.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆด้วย
โลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ
หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๔.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๔.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
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(๓)

การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษต่างๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๔.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการ ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอ
เกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(1๘) การประกอบกิจการการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
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(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
๔.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
๔.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า
เบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๔.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
(๑) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทํา
ละลาย
(๒) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต กลั่น สะสม หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบ
เกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ

วัตถุที่

คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต บรรจุ สะสม ขนส่งสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๔.๑๓ กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟูา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๕ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี
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หมวด 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสน
สถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(๒) การเลี้ยงสุกร
ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
(๓) การเลี้ยงแพะ แกะ
ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ การฆ่าสัตว์ทุกประเภท ต้องห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ได้แก่ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ
ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(๒) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๒
กิโลเมตร
๕. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การตัด การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสาร ต้องห่างไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๒) การซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง ต้องห่างไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ เมตร
๖. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ ได้แก่ การเลื่อย การซอย การขัด การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เพื่อปูองกันอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง
(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(3) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้
ถูกสุขลักษณะ
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ 1๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 1๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด 2
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ 1๓ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวด 3
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 1๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด 4
ใบอนุญาต
ข้อ 1๖ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๔ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 1๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๔ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(2) ต้องประกอบกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 2๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคํา
ขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 2๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 1๗ และข้อ 1๘ ด้วย
ข้อ 2๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจํานวน
ข้อ ๒๓ ผู้ใดประกอบการค้าประเภทหนึ่ง ประเภทใดซึ่งกําหนดไว้ตามข้อ ๔ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านนอก กําหนดไว้ในข้อ ๑๖ โดยมิได้อนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัตินี้ ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไว้ในข้อ ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และอาจต้องถูกสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตอีกด้วย
ข้อ 2๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านนอก
ข้อ 2๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 2๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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ข้อ 2๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ
นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 2๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 3๒ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 3๓ สถานประกอบกิจการที่มีสถานที่ตั้งตามหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ และดําเนินกิจการก่อนข้อบัญญัติ
นี้มีผลบังคับใช้ให้ดําเนินกิจการได้โดยอนุโลม แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ
ข้อ 3๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและให้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ประกอบกิจการยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบและเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบเอกสาร
อบต.ด่านนอก
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นที่ และสถาน
ที่ตั้ง ประกอบกิจการ กรณีไม่ถูกต้องแนะนําให้ปรับปรุงด้าน
สุขลักษณะ
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต
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ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 8 วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ขอรับใบอนุญาต (ครั้งแรก)
1. สําเนาบัตรประจําตัว....................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด
4. แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป จํานวน 1 ชุด
5. แบบฟอร์มคําขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด
ขอต่ออายุใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. 2) จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต
กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเลีย้ งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(1.1) การเลีย้ งม้า โค กระบือ
20
ก. ตัง้ แต่ 10 ตัว ถึง 20 ตัว
50
ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
100
ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป
(1.2) การเลีย้ งสุกร
100
ก. ตัง้ แต่ 10 ตัว ถึง 20 ตัว
200
ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
500
ค. เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 80 ตัว
1,000
ง. เกินกว่า 80 ตัว แต่ไม่เกิน 150 ตัว
2,000
จ. เกินกว่า 150 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
3,000
ฉ. เกินกว่า 500 ตัวขึ้นไป
(1.3) การเลีย้ งแพะ แกะ
50
ก. ตัง้ แต่ 10 ตัว ถึง 30 ตัว
100
ข. เกินกว่า 30 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
200
ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป
(1.4) การเลีย้ งห่าน เป็ด ไก่ (ยกเว้นการเลีย้ งเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน)
100
ก. รวมตั้งแต่ 50 ตัว ถึง 1,500 ตัว
200
ข. รวมกันตั้งแต่ 1,501 ตัว ถึง ๓,๐00 ตัว
300
ค. รวมกันตั้งแต่ ๓,๐01 ตัว ถึง 5,๐00 ตัว
๕๐๐
ง. รวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัว ถึง ๑๐,๐๐๐ ตัว
1,000
จ. เกินกว่า ๑๐,๐00 ตัว
(๑.๕) การเลีย้ งสัตว์เพื่อรีดเอานม
100
ก. ตัง้ แต่ 6 ตัวแต่ไม่เกิน ๓0 ตัว
200
ข. เกินกว่า ๓๐ ตัวแต่ไม่เกิน ๖0 ตัว
500
ค. เกินกว่า ๖๐ ตัวขึน้ ไป
(๒) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
๒,000
ทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
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คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
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อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายใน
ตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1.1) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ หรือสัตว์ปีกอื่น วันละ
200
ก. ไม่เกิน 30 ตัว
400
ข. เกิน 30 ตัว แต่ไม่เกิน 60 ตัว
600
ค. เกิน 60 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1,000
ง. เกินกว่า 100 ตัวขึ้นไป
1,000
(1.2) การฆ่าโค กระบือ สุกร
1,500
(1.3) การฆ่าสัตว์อ่นื ๆ
3,000
(2) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนที่ยังไม่ได้ฟอก
3,000
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
100
(4) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
500
(5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน
สถานที่จาหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด
(6) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
500
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
1,000
ข. ใช้เครื่องจักร
(7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
500
ก. ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
1,000
ข. เกินกว่า 500 กิโลกรัมขึ้นไป
500
(8) การสะสมหรือการล้างครั่ง
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
500
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
1,000
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
1,500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
(2) การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย ไตปลา เต้าเจีย้ ว
ซีอ้วิ หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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ที่
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ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
500
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
1,000
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,500
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ไม่เกิน 1,000 ลิตร
500
ข. เกิน 1,000 ลิตร
1,000
(4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยว มันกุ้ง ยกเว้นการผลิต
300
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก การทอด หรือวิธีอื่นใดในการผลิต
300
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขายการขายใน
ตลาด และเพื่อการบริโภคในครอบครัว
(6) การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไส้กรอกหมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในคัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกีย้ มอี๋
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(8) การผลิตแบะแซ
1,000
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(10) การประกอบกิจการทาขนมปังสด ขนมปังแห้งจันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
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ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
(11) การแกะ การล้างสัตว์นา้ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
500
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12) การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
1,000
(14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
1,000
(15) การผลิต การแบ่งการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
1,000
(16) การคั่วกาแฟ
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(17) การผลิตลูกชิน้ ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(18) การผลิตผงชูรส
2,000
(19) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
500
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
1,000
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,500
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ตัง้ แต่ 1-50 กิโลกรัม
300
ข. ตัง้ แต่ 51-100 กิโลกรัม
600
ค. ตัง้ แต่ 101 กิโลกรัม
800
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
500
(22) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
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ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน
300
ข. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน
500
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คนขึน้ ไป
1,000
(24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
1,000
(25) การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและ
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
500
ข. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
1,000
ค. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า
1,500
ง. โดยใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป
2,000
(26) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
1,000
4 กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
๒,000
(1) การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสาอางต่าง ๆ
300
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1,000
ข. โดยใช้เครื่องจักร
๒,000
(3) การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
3,000
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ
300
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1,000
ข. โดยใช้เครื่องจักร
5

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน้ามันพืช
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
(2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

หมาย
เหตุ

500
1,000
1,000
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คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม หมาย
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
เหตุ
ฉบับละ(บาท)
(3) การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
1,000
ด้วยเครื่องจักร
(4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
๒00
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐0 แรงม้า
500
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๑๐0 แรงม้า
1,000
(5) การผลิตยาสูบ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
100
ข. โดยใช้เครื่องจักร
1,000
(6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
500
(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย (ยกเว้น การผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน และกลุ่ม
อาชีพต่างๆ)
ก. การผลิตปุ๋ย
1,000
ข. การสะสมปุ๋ย
-สะสมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
100
-สะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม
200
(8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
500
(9) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
1,000
6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1)การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
100
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
200
-เครื่องจักรที่มีกาลังไม่เกิน 1 แรงม้า
500
-เครื่องจักรที่มีกาลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
1,000
-เครื่องจักรที่มีกาลังเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
(2) การหลอมการหล่อการถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน(1)
1,500
ก. ประเภทโรงงาน
500
ข. ประเภทร้าน
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)
1,500
ก. ประเภทโรงงาน
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คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
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ประเภทของกิจการ
ที่
เหตุ
ฉบับละ(บาท)
ข. ประเภทร้าน
500
(4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือ
1,000
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1)
(5) การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการใน (1)
ก. เครื่องจักรกาลังไม่เกิน 2 แรงม้า
300
ข. เครื่องจักรเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
500
ค. เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป
1,000
(6) การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
๒,000
7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
200
ก. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
300
ข. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
500
ค. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึน้ ไป
(2) การตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์
ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล
200
ก. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑-๕๐ ตารางเมตร
300
ข. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร
500
ค. สถานที่ประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึน้ ไป
1,000
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการ หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือประกัน
ปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
200
(4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
500
ก. การผลิตแบตเตอรี่
100
ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
๒00
ก. รถยนต์
๑๐0
ข. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถที่มลี ้อตัง้ แต่ 3 ล้อลงมา
100
(7) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
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คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
(๘) การสะสม การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเก่า หรืออุปกรณ์ที่เป็น
๕๐๐
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
1,000
(1) การผลิตไม้ขดี ไฟ
500
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การทาคิ้วหรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
500
(3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสาเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
2,000
(4) การอบไม้
2,000
(5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
1,000
ก. การผลิตด้วยเครื่องจักร
500
ข. การผลิตด้วยมือ
1,000
(7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(8) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
๕๐
- ไม่เกิน ๑๐ กระสอบ
๑๐๐
- เกินกว่า ๑๐ กระสอบ แต่ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
๒๐๐
- ตัง้ แต่ ๔๐ กระสอบขึน้ ไป
๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
1,000
(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2,000
(2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน9(1) หรือ
ใน ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
1,000
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็น
การให้บริการใน 9 (1) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(4) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
300
ก. มีหอ้ งพักไม่เกิน 20 ห้อง
1,000
ข. มีหอ้ งพักเกิน 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
2,000
ค. มีห้องพักเกิน 50 ห้องขึน้ ไป
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

หมาย
เหตุ
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คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
ก. มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง
300
ข. มีหอ้ งพักเกิน 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง
1,000
ค. มีห้องพักเกิน 50 ห้องขึน้ ไป
2,000
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
1,000
(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
1,000
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(8) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆในทานองเดียวกัน เว้น
1,000
แต่เป็นการให้บริการตามข้อ9 (1)
(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ
1,000
ในทานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับ
200
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนักโดยวิธีการควบคุมทาง
1,000
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พเิ ศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พเิ ศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
๓,000
(13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๓,000
(14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข
๓,๐๐๐
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
1,000
(16) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กที่บ้าน
๑,๐๐๐
(17) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๑,๐๐๐
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๕๐๐
(1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตัง้ แต่ 5 กี่ขนึ้ ไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ)
500
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุน่
1,000
(3) การปั่นฝ้ายหรือนุน่ ด้วยเครื่องจักร
1,000
(4) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร

หมาย
เหตุ

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๓
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม หมาย
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
เหตุ
ฉบับละ(บาท)
(5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
ก. เครื่องจักร 5 เครื่องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
100
ข. เครื่องจักร 11 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง
200
ค. เครื่องจักรตั้งแต่ 21 เครื่องขึ้นไป
500
(6) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
500
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
500
(8) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
1,000
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1,000
ก. โดยใช้เครื่องจักร
100
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
1,000
(2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1,000
ก. โดยใช้เครื่องจักร
500
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึงกัน
500
ก. ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
1,000
ข. เกินกว่า 5,000 กิโลกรัม
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1,000
ก. โดยใช้เครื่องจักร
500
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
200
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ
200
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน
1,000
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัตช์ กระเบือ้ งมุงหลังคา กระเบือ้ งยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า
เป็นต้น
1,000
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
1,000
(10) การผลิตกระดาษทราย
๑,๐๐๐
(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
๑,๐๐๐
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์สารตัว

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๔
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ลาดับ
ที่

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทของกิจการ
ฉบับละ(บาท)
ทาละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. การผลิต การบรรจุ การขนส่งก๊าซ
ข. การสะสมก๊าซ
-ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
-เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
-เกิน 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. การผลิต การกลั่น การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ข. การสะสมน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
-ไม่เกิน 1,000 ลิตร
-เกิน 1,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 5,000 ลิตร
-เกิน 5,000 ลิตรขึน้ ไป
(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1)
(6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ใช้เครื่องจักรต่ากว่า 5 แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(7) การโม่ การบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(10) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น

หมาย
เหตุ

5,000
100
500
1,000

10,000

200
500
1,000
5,000
1,000

300
1,000
2,000
1,000
5,000
500
500
5,000
5,000
5,000
10,000

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๕
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
อัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ประเภทของกิจการ
ที่
ฉบับละ(บาท)
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
5,000
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะ
นาโรค
ก. การผลิต การบรรจุ การขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
๕,๐๐๐
ข. การสะสมสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
-ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
๑๐๐
-เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
๕๐๐
-เกิน 500 กิโลกรัมขึ้นไป
๑,๐๐๐
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑,๕๐๐
๑๓ กิจการอื่น ๆ
๒,๐๐๐
(1) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่นื ที่มลี ักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๕๐๐
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กโทรนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กโทร
นิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
๑,๕๐๐
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๒๐๐
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือชดใช้
๓๐๐
ก. ต่ากว่า 100 ตารางวา
๕๐๐
ข. ตั่งแต่ 100 - 400 ตารางวา
๑,๐๐๐
ค. มากกว่า 400 ตารางวาขึ้นไป
๑,๐๐๐
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
๕๐๐
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
๕๐๐
(8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่มี ใิ ช่สิ่งทอ
๒,๐๐๐
(9) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๕๐๐
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
๕๐๐
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
๓๐๐
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
๒,๐๐๐
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล

หมาย
เหตุ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านนอก โทรศัพท์ : 0-4493-8820 หรือ เว็บไซต์ http://www.dannok.go.th
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๖
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่ …….เลขที่ ………./…………
อนุญาตให้…………………..…..……..….สัญชาติ……. ..…อยู่บ้านเลขที…่ ….…หมูท่ ี…่ …...ตรอก/ซอย...........
ถนน ………......ตาบล/แขวง ………………… อาเภอ/เขต ………… ….…จังหวัด …….…….…….. โทรศัพท์ …………..……
ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท …… ……………………………………………..………
โดยใช้ช่อื สถานประกอบการว่า……………………… ……..….. ตัง้ อยู่บ้านเลขที่…….หมูท่ ี…่ …ตรอก/ซอย ………………ถนน………….ตาบล/
แขวง………… อาเภอ/เขต ………….……จังหวัด………….…….โทรศัพท์..…………โทรสาร ……………มีพ้ืนที่ประกอบการ …………………….……
ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังขนาด……………. แรงม้า จานวนคนงาน …….. คน ทั้งนีไ้ ด้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
…….…...บาท (………….…… ) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ….… เลขที่ …... ลงวันที่ ……..เดือน ……………………… พ.ศ…………..
ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามสุขลักษณะทั่วไปที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
3.1 ……………………………………………………………………………………………..
3.2 ……………………………………………………………………………………………..
3.3 .……………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึง วันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ……….
ออกให้ ณ วันที่ …..… เดือน …………………..พ.ศ……….

วันที/่ เดือน/ปีที่ออกใบ
ที่ออกใบอนุญาต

คาเตือน

( ลงชื่อ ) ……………………………….
( ……………………………. )
ตาแหน่ง ……………………………….
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ลงลายมือชื่อ
ที่หมดอายุ
เล่มที่
เลขที่
ว/ด/ป
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๗
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคาขอรับใบอนุญาต
แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพนื้ ที่ประกอบการ ………………… ตารงเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มก
ี ารจาหน่าย ………….. ( เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที/่ ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ …………………………………………..…….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .…………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ………………………………….
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๘
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )

ตาแหน่ง ………………………………….. วันที…่ ../………/……..

( )
( )

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )

ตาแหน่ง ………………………….. วันที…่ ../………/……..

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๒๙
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………….…….…..
วันที่ ………….. เดือน………..……………..พ.ศ……......……
ข้าพเจ้า ………………………..อายุ……….. ปี สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ …..….. ตรอก/ซอย ……………………. ถนน
……………………..แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ……….………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………..….จังหวัด …………………………
หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………..…………………
ตามใบอนุญาตเล่มที่ ……….. เลขที่ ….……/…….…ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ…….…..ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)
………………………..

พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว………..……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( )
( )

อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

…………………………………………………………..…………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………….. )

ตาแหน่ง ……………………
วันที…่ ../………/……..

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

ตาแหน่ง ……………………….…….
วันที…่ ../………/……..

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๓๐
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบคาขอทั่วไป
แบบคาขอทั่วไป
เขียนที่ …………………………….…….…..
วันที่ ………….. เดือน………..……………..พ.ศ……......……
ข้าพเจ้า ………………………..อายุ……….. ปี สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ …..…..
ตรอก/ซอย ……………………. ถนน ……………………..แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ……….…………
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………..….จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………...
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท............................................................................... ตาม
ใบอนุญาต...................................................เล่มที.่ .......................เลขที.่ ................./.................. ออกเมื่อ
วันที.่ ......เดือน............พ.ศ. ........ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
( ) เลิกกิจการ ตั้งแต่วันที.่ .....................................................................
( ) โอนกิจการ ตั้งแต่วันที่......................................................................
ผู้รับโอนคือ.............................................................................................
( ) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในใบอนุญาต
๑) ..........................................................................................................
๒) ..........................................................................................................
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัว………..……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีเลิกกิจการ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
…………………………………………………………..…………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ลงชื่อ ) …………………….………….
( ……………………….. )
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………
ตาแหน่ง ……………………….…….
วันที…่ ../………/……..
วันที…่ ../………/……..
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

หน้า | ๓๑
คูม่ อื สาหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๐

