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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ วาดวยการควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง พระราชบั ญ ญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
และนายอําเภอบัวใหญ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่น ๆ ในสวนที่ไดบัญ ญัติไ วแลวหรือซึ่งขัด
หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
“ข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ” หมายความว า ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หนองแจงใหญ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน
สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิ น ค า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
“ที่ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่ง ปกติจัด ไวใหผูคาใชเปน ที่ชุม ชนเพื่อจําหนาย
สินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว
หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความ
รวมถึง บริเ วณซึ่ง จัด ไว สําหรับ ให ผูคาใชเปน ที่ชุม ชนเพื่ อจําหนายสิ น คาประเภทดังกลาวเปน ประจํ า
หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช
ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ
บริโ ภคไดทัน ที ทั้ง นี้ ไมวาจะเปน การจําหน ายโดยจัด ใหมีบ ริเวณไวสําหรั บ การบริ โ ภค ณ ที่นั้ น
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
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ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดัง ตอไปนี้เปน กิจการที่เปน อัน ตรายตอสุข ภาพที่ตองมี
การควบคุ ม ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองแจ ง ใหญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง เวนแตเปน
การประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรไวบริโภคครัวเรือน
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เวนแตเปนการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรไว
บริโภคในครัวเรือน
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจกรรมนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเปนคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออม
๒. กิจการที่เกี่ยวของกับสัตว และผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตวหรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมขนสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขมันสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน ใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใด ตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
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(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง จากสั ต ว ได แ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือ แบง บรรจุ เอทิล แอลกอฮอล สุ ร า เบีย ร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
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(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสํารวจ ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๓) การผลิต สําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิต ผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิต ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช เวนแตการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรใน
ครัวเรือน
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันกับ
เครื่องจักร
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
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หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ยกเวน
แตเปนการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรในครัวเรือน
(๗) การผลิตการสะสมปุย หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิต ใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงกันดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง เวนแตเปนการประกอบ
เพื่อการเกษตรของตนเอง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ ๖ (๑)
(๓) การกลึ ง การเจาะ การเชื่ อ ม การตี การตั ด การประสาน การรี ด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาช หรือไฟฟา ยกเวนกิจการ ๖ (๑)
(๔) การเคลื อบ การชุบ โลหะดว ยตะกั่ว สัง กะสี ดีบุก โครเมียม นิ กเกิ ล
หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการ ๖ (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่น ๆ
(๖) การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การตอประกอบเคาะปะผุพนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครือ่ งกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดรองทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพเว น แต เ ป น การให บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด
(๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว น แต เ ป น การให บ ริ ก ารที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๖) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให เ ช า ห อ งเช า หรื อ ห อ งแบ ง เช า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัด ใหมีม หรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะหรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง
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๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๔) การสะสมผสมซีเมนตหินดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนสงกรด ดางสารออกซิไดซ หรือสารตัวทํา
ละลาย

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง
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(๒) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิตสะสมกลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิตสะสมหรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโมสะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิตลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบชุบ วัต ถุดว ยพลาสติ ก เซลลูลอยด เบเกอรไ ลท หรื อวัต ถุ ที่
คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิตสะสมบรรจุ ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิตสะสมบรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิตสะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุป กรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบพิมพเขียว หรือถายเอกสาร
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(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี
การควบคุมตามขอ ๕ จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ (อภ. ๑) พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ
ขอ ๗ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพซึ่ ง ต อ งควบคุ ม
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบ
กิจการคานั้น ๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข
(๒) ตองจัด ทํารางระบายน้ําหรือบอรับ น้ําโสโครกดว ยวัต ถุถ าวรเรียบไมซึมไมรั่ว
ระบายน้ําไดสะดวก
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(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู
อาศัยใกลเคียง
(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห น้ํ า ซึ ม รั่ ว ไหล หรื อ ขั ง อยู ไ ด ห รื อ เห็ น ว า ควรมี บ อ พั ก น้ํ า โสโครก หรื อ ทํ า การกํ า จั ด
น้ําโสโครกไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปองกันกลิ่นไอเสีย
ความสะเทือนฝุนละออง เขมาเถา หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียงขอกําหนด
ดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยู
อาศัยของสัตวนําโรค
(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ
(๘) ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคน ที่ทําการอยูใน
สถานที่นั้น และตองตั้ง อยูในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่ เ ลี้ย งสั ต ว ที่ ขั ง และปล อ ยสั ต ว กว า งขวางเพี ย งพอและต อ งจัด ให ไ ด
สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่ง เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ง ระเบียบขอบัญ ญัติแ ละประกาศขององคการบริห ารสวนตําบล
หนองแจงใหญ
ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ ไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัตกิ ารครบถวน
ตามความในขอ ๗ และการอนุญาตนัน้ ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให
ออกใบอนุญาตใหตามแบบ อภ. ๒
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ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑวิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ
ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ ๕ ทราบภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน
สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ ๕ จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตวันเวลาที่ไดรับอนุญาต
(๒) ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูใน
สภาพที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ
(๓) ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัย ไมให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน ยุง สัตวพาหะนําโรคติดตอ และมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว
พาหะนําโรคอื่น ๆ
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(๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น
มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย
(๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
(๖) ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน “อาหาร”
(๗) กรณีที่ ผูป ระกอบกิ จการมีค วามประสงค จะทํา การเปลี่ ยนแปลงแก ไ ขหรื อ
เพิ่มเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
(๘) ตองยอมใหเจาพนัก งานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุ ข หรือผูที่ไ ดรั บ
มอบหมายเข า ตรวจสอบสถานที่ เครื่ อ งใช ตลอดจนวิ ธี ก ารประกอบการค า ตามกฎหมายตั้ ง แต
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว
(๙) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดอั น เกี่ ย วด ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ และประกาศขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแจงใหญ
ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเทานั้น
ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๗ และขอ ๑๐ ดวย
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับ เพิ่ม ขึ้น อีกรอยละยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนีย ม
ที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการเสี ย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป
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กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๗ เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ระบุไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจาก
ที่กําหนดไวโ ดยทั่วไปในขอบัญ ญัตินี้ก็ไดใบอนุญ าตตามขอ ๗ ใหใชไ ดสําหรับกิจการประเภทเดียว
และสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแจงใหญ
ขอ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ อภ. ๔ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห งทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๓) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตให ใ ช แ บบ อภ. ๒ โดยประทั บ ตราสี แ ดงว า
“ใบแทน” กํากับ ไวดวยและใหมีวัน เดือนปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๕) บั น ทึ ก ด า นหลั ง ต น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หายถู ก ทํ า ลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทนใบอนุญาต
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ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคํารองบอกเลิกกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ อภ. ๔
ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบ อภ. ๔
ขอ ๑๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ อภ. ๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ อภ. ๒
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ อภ. ๓
(๔) คําขออนุญาตตาง ๆ ใหใชแบบ อภ. ๔
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ป รากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุ ญ าตในเรื่ องที่ กํ า หนดไว เกี่ ย วกับ การประกอบกิ จ การตามที่รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อบั ญ ญั ติ นี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง และถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุง
ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร
ไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๐ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรื อ ประกาศกระทรวง ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
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เกี่ย วกั บ การประกอบกิ จการตามที่ไ ดรั บใบอนุ ญ าตตามข อบั ญ ญั ตินี้ และการไมป ฏิ บัติ ห รื อปฏิบั ติ
ไม ถู ก ต อ งนั้ น ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายอย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ ผลกระทบต อ สภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ผูถู กสั่ง เพิ กถอนใบอนุ ญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตสํ าหรั บ การประกอบกิจ การที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๖ ใหน ายกองคการบริห ารสว นตําบลหนองแจง ใหญ เปน ผูรักษาการใหเ ปน ไปตาม
ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับนั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญใหใชบังคับได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ภิรมยา เอกตะคุ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
คาธรรมเนียมตอไป
ลําดับที่
ประเภทการคา
บาท สตางค
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1
การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
การเลี้ยงสัตวบก
ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ
(1) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
200
(2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
400
(3) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป
600
ข. การลี้ยงสุกร
(1) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
100
(2) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
300
(3) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 40 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
500
(4) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
1,000
(5) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว
3,000
(6) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว
5,000
(7) การเลี้ยงสุกร เกินกวา 10,000 ตัวขึ้นไป
7,000
ค. การเลี้ยงแกะ, แพะ
(1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
100
(2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
150
(3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป
200
การเลี้ยงสัตวปก
ก. การเลี้ยงหาน, เปด, ไก
(1) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
1,000
(2) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว
3,000
(3) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว
5,000
(4) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก เกินกวา 10,000 ตัวขึ้นไป
7,000
การเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. การเลี้ยงปลา, กุง
(1) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
100
(2) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 500 ตารางเมตร
แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร
200
(3) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพื้นที่บอเกินกวา 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
500
-

2
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ประเภทการคา
การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา
(1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 25 ตารางเมตร
แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 100 ตารางเมตร
แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
(3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพื้นที่บอเกินกวา 500 ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การเลี้ยงจระเข
(1) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว
(2) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว
(3) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
(4) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 1,000 ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงนาก
(1) การเลี้ยงนาก เกินกวา 2 ตัว แตไมเกิน 4 ตัว
(2) การเลี้ยงนาก เกินกวา 4 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว
(3) การเลี้ยงนาก เกินกวา 10 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(1) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว
(3) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม เกินกวา 40 ตัวขึ้นไป

1

2
3
4
5

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน
ตลาด
(1) การฆาหาน เปด ไก
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว
ข. การสะสมหนังสัตว และขนสัตว
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเปนอาหาร

คาธรรมเนียมตอไป
บาท สตางค

200

-

400
600

-

500
1,000
2,000
3,000

-

400
800
1,000

-

200
400
600

-

100
500

-

500
200
200
500

-

500

-

3
ลําดับที่

ประเภทการคา

6

การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว
การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

7

1

2

3
4

5
6

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(1) การผลิตน้ําพริกแกง
(2) การผลิตน้ําพริกเผา
(3) การผลิตเตาเจี้ยว
(4) การผลิตซีอิ๊ว
(5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม
(2) การผลิตแหนม หม่ํา ไสกรอก
(3) การผลิตกะป
(4) การผลิตน้ําปลา
(5) การผลิตหอยดอง
(6) การผลิตน้ําเคย
(7) การผลิตน้ําบูดู
(8) การผลิตไตปลา
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่มจากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอื่น
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

คาธรรมเนียมตอไป
บาท สตางค
700
500

-

-

500
500
1,000
1,000
1,000

-

500
500
500
1,000
500
500
500
500

-

500
500
1,000

-

-

4
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7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

ประเภทการคา
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม
การผลิตไอศกรีม
การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม
ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
500
1,000
500
1,000

-

500
1,000

-

500
1,000

-

1,000
1,000

-

500
1,000

-

500

-

2,000
1,000
1,000

-

500
1,000

-

500
1,000
2,000

-

5
ลําดับที่
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5

1
2
3
4

5
6
7
8
9
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การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา
(2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 15 แรงมา แตไมเกิน 40 แรงมา
(3) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(1) การสะสมปุย
(2) การผลิตปุย
การผลิตเสนใยจากพืช
การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย
ขาวโพดหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
500
2,000
300
500
1,000
1,000

-

1,000

-

1,000
1,000
1,000

-

1,000

-

500
500

-

1,000

-

500
1,000
2,000
2,000
1,000

-

500
1,000
1,000

-

700

-

6
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3

4

5
6

1
2
3
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คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
500
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
1,000
(4) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
2,000
การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1)
(1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด
1,000
(2) การถลุง
2,000
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)
(1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา
500
(2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรเกินกวา 5 แรงมา
1,000
(3) การตี โดยใชแรงคน
300
(4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา
500
การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)
1,000
การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน 6 (1)
1,000
การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
(1) การทําเหมืองแร
5,000
(2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
2,000
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(1) การตอ การประกอบยานยนต
3,000
(2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
2,000
การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2,000
การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1) การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2,000
(2) การซอมรถจักรยานยนต
500
(3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2,000

-

-
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การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(1) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(2) รถจักรยานยนต
การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ
การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
8. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(1) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(1) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา
(2) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา
แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาขึ้นไป
การอบไม
การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา
(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การเผาถาน หรือสะสมถาน
(1) การเผาถาน
(2) การสะสมถาน ไมเกิน 20 กระสอบ

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค

3,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000

-

1,000

-

1,000

-

500
1,000
2,000

-

500

-

1,000
2,000
1,000
1,000

-

500
1,000
1,500

-

500
3,000

-

500
100

-
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(3) การสะสมถาน เกินกวา 20 กระสอบ ไมเกิน 40 กระสอบ
(4) การสะสมถาน เกินกวา 40 กระสอบขึ้นไป
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่
ไดรับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(1) ไมเกิน 20 หอง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 9 (1)
การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
การประกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ
(2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางกาแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
200
500
5,000
4,000

-

2,000

-

5,000

-

1,000

-

1,000
1,000

-

1,000

-

1,000

-

2,000

-

200
1,000
1,000
1,000
1,000

-

5,000
3,000

-

1,000

-
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การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตวชั่วคราว
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา
(2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา
(3) การทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต 5 กี่ ถึง 10 กี่
(4) การทอผาดวยกี่กระตุก เกินกวา 10 กี่ขึ้นไป
การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(1) ตั้งแต 5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง
(2) เกินกวา 10 เครื่องขึ้นไป
การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน 11 (1)
(1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
(2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
500
500
500
500

-

1,000
2,000
200
300
500
1,000
2,000

-

300
500
1,000
1,000
1,000

-

300
1,000
3,000

-

500
1,000

-

500
1,000

-
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การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน 6 (5)

12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(1) การผลิตกาซ
(2) การบรรจุ การสะสมกาซ พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) การบรรจุ การสะสมกาซ พื้นที่เกินกวา 100 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) ปมกาซ
(5) การขนสงกาซ
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
(2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ก. จํานวนสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร
ข. จํานวนสะสมเกินกวา 1,000 ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร
ค. จํานวนสะสมเกินกวา 5,000 ลิตรขึ้นไป
ง. การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(1) การผลิตถานหิน ถานโคก
(2) การสะสมถานหิน ถานโคก
(3) การขนสงถานหิน ถานโคก

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
500
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

-

1,000

-

2,000

-

1,000
2,000
1,000
2,000
4,000
1,000

-

10,000

-

500
1,000
2,000
1,000

-

10,000
1,000
500

-
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การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 7 (1)
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา
(2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาขึ้นไป
การโม สะสม หรือบดชัน
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(1) ลางฟลมรูปถาย
(2) ลางฟลมภาพยนต
(3) การผลิตฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
(1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 5 แรงมา
(2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา
(3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 20 แรงมาขึ้นไป
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
(2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร
(3) การสะสม การบรรจุ การขนสง
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(1) การผลิต
(2) การบรรจุ การสะสม
13. กิจการอื่น ๆ
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
1,000
500
2,000

-

300
500
2,000

-

500
2,000
5,000
2,000

-

5,000
2,000

-

500
1,000
2,000

-

1,000
1,000

-

500
1,000
500

-

1,000
1,000

-

500

-
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(2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา
แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา
(1) การผลิต
(2) การซอม
การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) โดยไมใชเครื่องจักร
(2) โดยใชเครื่องจักร
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(1) การพิมพแบบ พิมพเขียว
(2) การถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือ
แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

คาธรรมเนียมตอไป
บาท
สตางค
1,000
1,500

-

5,000
1,000

-

500
1,000

-

1,000
500
200
1,000

-

300
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

แบบคําขอรับใบอนุญาต

(แบบ กอ. ๑)

เขียนที่………………………………………..
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............
ขาพเจา...............................................................................อายุ....................ป สัญชาติ...................
อยูบานเลขที่..................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท..................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.............................................................................
มีคนงาน........................................คน ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท..........................................
ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธกี าร.................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดที่.........................................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่.................................................
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่........................................................................
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่........................................................... ตอ
(เจาพนักงานทองถิ่น)......................................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………......
๕. …………………………………………………………………………………………………………..

-๒แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.........................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้..................................................................
.........................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่........../........../........
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)..........................................เจาพนักงานทองถิ่น
(............................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่......../............./..........

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

(แบบ กอ. ๒)

เลมที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให........................................................สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่........................
หมูที่....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................ตําบล.......................................
อําเภอ.......................................จังหวัด................................................โทรศัพท..............................................
ขอ ๑) ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...........................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่...................หมูที่....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................
ตําบล..............................................อําเภอ...........................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท....................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงมา จํานวนคนงาน.....................................................คน
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท (..........................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมที่...................เลขที่................ลงวันที่................เดือน.............................พ.ศ....................
ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
(เทศบัญญัติ/ขอบังคับสุขาภิบาล/ขอบัญญัติตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี)
ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๓.๑)...................................................................................................................................
๓.๒).....................................................................................................................................
๓.๓)..................................................................................................................................
................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่..........................เดือน.............................พ.ศ. ....................
ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

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

-๒รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออก
ใบอนุญาต

คําเตือน

วัน/เดือน/ป
ที่หมดอายุ

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

วัน/เดือน/ป

ลงลายมือชื่อ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

(แบบ กอ. ๓)

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่.....................................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ...........
ขาพเจา.................................................................อายุ.............ป สัญชาติ.....................................
อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ตรอก/ซอย............................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................................ จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.....................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่.................เลขที่............/......... ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ............
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)...............................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว...............................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑) .................................................................................................................................
๓.๒) .................................................................................................................................
๔)..............................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

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

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..........................
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่........../............/............

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่............/............/.............

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง

(แบบ กอ. ๔)

เขียนที่............................................................
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ...............
ขาพเจา.................................................................อายุ.................ป สัญชาติ....................................
อยูบานเลขที่.....................หมูท ี่......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ................................ จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท............................................
๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท...............................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...........................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่.....................หมูที่................ตรอก/ซอย..................ถนน........................ตําบล.......................
อําเภอ............................จังหวัด..................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น.................................................
๒) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว............................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สําเนาทะเบียนบาน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ ..............................................................................................................
๒.๓.๑) .......................................................................................................................
๒.๓.๒) .......................................................................................................................
๒.๔) .........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(.....................................)
ใบรับแจง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................ตําแหนง..................................................
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ โทรศัพท 044 462 537
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขที่........../........... จาก (นาย/นาง/นางสาว).......................................
(ลงชื่อ)..........................................
(.........................................)
ตําแหนง....................................................................

-2ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําสั่งของพนักงานทองถิ่น

จากการตรวจสอบคําขอ
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ) เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข (ลงชื่อ)...........................................
(....................................)
(............................................)
ตําแหนง............................................................
ตําแหนง.....................................................
วันที่........../............/............
วันที.่ .........../............/.............

