บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 32 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจ
ออกข้อกาหนทท้องถิ่น เพื่อกากับทูแลการประกอบกิจการ ให้ทาเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
เหตุผล
เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็น อันต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 องค์การบริห ารส่วนตาบลบากเรือ จึงไท้ ตราข้อบัญญั ตินี้ เพื่อควบคุม
กิจการที่เป็ นอัน ตรายต่อสุขภาพภายในตาบลบากเรือ ซึ่งไท้กาหนทหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอทจน
ค่าธรรมเนี ยมไว้ให้ ส อทคล้องกับ สภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสั งคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและกากับทูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอทภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน
---------------------------
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2561
---------------------โทยที่เป็ น การสมควรตราข้อบัญ ญั ติองค์การบริห ารส่ วนตาบลบากเรือ ว่าท้ว ยกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบ 32 มาตรา 54 มาตรา
55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณ สุ ข พ.ศ. 2535
อัน เป็น พระราชบัญ ญั ติที่มีบ ทบั ญ ญั ติบ างประการเกี่ยวกับการจากัทสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคลและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ โทย
ความเห็ น ชอบจากสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบากเรือ และนายอาเภอมหาชนะชัย จึงตราข้อ บั ญ ญั ติไว้
ทังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับในเขตตาบลบากเรือ นับแต่วันถัทจากวันที่ไท้ประกาศไว้โทย
เปิทเผยที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือแล้วสามสิบวัน
ข้อ 3 บรรทาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใทในส่วนที่ไท้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัทหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
“ข้อกาหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งไท้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ที่ไท้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใท ซึ่งเป็นสิ่ ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระทาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอทถึงสิ่งอื่นใทที่เก็บกวาทจากถนน ตลาท ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรไท้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยไท้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัทไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสท ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจาหน่ายสินค้าประเภทอื่น ท้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัทไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภททังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนท
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“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใทๆ ที่มิใช่ที่ห รือทาง
สาธารณะ ที่จัทไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคไท้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจาหน่ายโทยจัทให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ หรือ บริ เวณใทๆ ที่ มิ ใช่ ที่ ห รือ ทาง
สาธารณะ ที่จัทไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสทหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใท ซึ่งผู้ซื้อต้อง
นาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆทังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพที่ต้องมีการควบคุม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2558
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิท
(2) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใทอันมีลักษณะทานองเทียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าทูหรือค่าบริการ ในทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหารเร่ขายหรือขายในตลาท
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้าดื่มยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิทต่างๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง จากสัตว์ ไท้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยทอง น้าเคย น้าบูทู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อื่น
(4) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าทื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(5) การผลิต หรือขนส่งน้าแข็ง
(6) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
3. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การล้างอบรมหรือสะสมยางทิบ
(2) การสีข้าว นวทข้าวท้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวท้วยวิธีใทๆ ก็ตาม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อประกอบเคาะปะผุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลทังกล่าวท้วย
(4) การล้าง ขัทสี เคลือบสี หรืออัทฉีทยานยนต์
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
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(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัทผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การเลื่อยซอยขัทไสเจาะขุทร่องทาคิ้ว หรือตัทไม้ท้วยเครื่องจักร
(2) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ อาบ อบ นวท
(2) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุทให้เช่าห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใน
ทานองเทียวกัน
(3) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม
(4) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(5) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การสะสมผสมซีเมนต์หินทิน ทราย วัสทุก่อสร้าง รวมทั้งการขุท ตัก ทูท โม่ บท หรือ
ย่อย ท้วยเครื่องจักร
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(1) การผลิตสะสมบรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีทับเพลิง
(3) การผลิตสะสมบรรจุ ขนส่งทอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตทอกไม้เพลิง
๑๓. กิจการอื่นๆ
(1) การผลิตซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า
(2) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัทแมลง หรือสัตว์พาหะนาโชค
(3) ร้านรับซื้อของเก่า ขวท แก้ว รวมทั้งวัสทุที่เลิกใช้
(4) การให้บริการขุท ลอก ถม ขนส่งทิน
(5) การไถ ปรับแต่ง พื้นที่ทินรวมทั้งที่นา
ข้อ 6 ผู้ใทประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกาหนทให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
กาหนทไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (กอ..๑) พร้อมกับเอกสารและหลักฐานทังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) อื่นๆ
ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือนี้ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัทสถานที่สาหรับประกอบกิจการค้านั้นๆให้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวท้วยสุขลักษณะทังต่อไปนี้
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(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทาเลที่จะมีรางระบายน้ารับน้าโสโครกไท้อย่างเหมาะสมตาม
คาแนะนาของสาธารณสุข
(๒) ต้องจัททารางระบายน้าหรือบ่อรับน้าโสโครกท้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซึมไม่รั่วระบาย
น้าไท้สะทวก
(๓) การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เทือทร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง
(๔) จัทให้มีระบบบาบัทน้าเสียตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใทสมควรจะต้องทาพื้นท้วยวัตถุถาวรเพื่อ
ป้องกันมิให้น้าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ไท้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้าโสโครกหรือทาการกาจัทน้าโสโครกไขมันให้ถูกต้ อง
ตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้าเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสียความสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเถ้าหรือสิ่งอื่น
ใทอั น อาจเป็ น เหตุ ร าคาญแก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ข้ างเคี ย งข้ อ ก าหนททั งกล่ าวผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัทสถานที่มิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นาโรค
(๗) ต้องจัทให้มีน้าสะอาทเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไท้ลักษณะจานวนเพียงพอ
(๙) ต้องจัทให้มีส้วมอันไท้สุขลักษณะจานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการอยู่ในสถานที่
นั้นและต้องตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกาจัทสิ่งปฏิกูลท้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ ที่ ขั ง และปล่ อ ยสั ต ว์ ก ว้ า งขวางเพี ย งพอและต้ อ งจั ท ให้ ไ ท้
สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สาหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใทเกี่ยวท้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไท้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไท้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ 7 และการอนุ ญ าตนั้ น ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออก
ใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.๒
ข้อ 9 เมื่อไท้รับ คาขอรับ ใบอนุญ าตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนั กงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอถ้าปรากฏว่าคาขอทังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนทไว้ในข้อบั ญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมทและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเทียวกันและในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอ
แก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ไท้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะทาเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมท้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ๕ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ไท้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียท
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนทในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตไท้
ภายในกาหนทเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปไท้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโทยจะมีหนังสือ
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แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนทเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไท้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ไท้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับใบอนุญาตและชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนทถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 10 ผู้ ไท้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการตามประเภทที่ระบุ ไว้ในข้อ ๕ จะต้องปฏิ บั ติ ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวท้วยสุขลักษณะทังต่อไปนี้
(๑) ต้องประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานที่ที่ไท้รับอนุญาตวันเวลาที่ไท้รับอนุญาต
(๒) ต้องรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิทให้อยู่ในสภาพที่
สะอาทและปลอทภัยพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
(๓) ต้องรักษาสภาพแวทล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาทและปลอทภัยไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันยุงสัตว์พาหะนาโรคติทต่อและมีการป้องกันและกาจัทแมลงและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(๔) ต้องจัทให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอทภัยเวลาที่เกิทอัคคีภัยขึ้นมี
บันไทหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ต้องจัทให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิทจากกระบวนการผลิต
(๖) ต้องจัทให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อาหาร”
(๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สถานที่ต้องไท้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ไท้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอทจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เมื่อไท้รับแจ้งให้ทราบแล้ว
(๙) ปฏิบัติการอื่นใทอันเกี่ยวท้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ไท้เพียงในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือเท่านั้น
ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสทงใบอนุญาตไว้ในที่เปิทเผยและเห็นไท้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอทเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทาคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไท้
ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิ จการต่อไปไท้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุ ญาตการขอต่ออายุใบอนุญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ออายุใบอนุญ าตให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนทไว้ตามข้อ 7 และข้อ 10 ท้วย
ข้อ 12 ผู้ไท้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนทไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอทเวลาที่ยังทาเนินกิจการนั้นถ้ามิไท้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนทให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ไท้รับใบอนุญาตจะไท้
บอกเลิกการทาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนทการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติทต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งให้ผู้นั้นหยุทการทาเนินกิจการไว้จนกว่าจะไท้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
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ข้อ 13 ในการออกใบอนุญาตตามข้อ7เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนทเงื่อนไขโทยเฉพาะระบุไว้
ในใบอนุ ญาตให้ผู้ รับ ใบอนุ ญาตปฏิบั ติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนทไว้
โทยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ไท้ใบอนุญาตตามข้อ 7 ให้ใช้ไท้สาหรับกิจการประเภทเทียวและสาหรับสถานที่แห่งเทียว
ข้อ 14 บรรทาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายไท้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบากเรือ
ข้อ 15 กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทาลายหรือชารุทในสาระสาคั ญให้ผู้ไท้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไท้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลายหรือชารุทการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขทังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสทงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบท้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถูก ทาลายหรือช ารุท ในสาระที่ ส าคัญ ให้ ผู้ ยื่น ค าขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเทิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสทงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบท้วย
(๓) การออกใบแทนใบอนุญ าตให้ ใช้แบบ กอ.๒ โทยประทับตราสี แทงว่า “ใบแทน”
กากับไว้ท้วยและให้มีวันเทือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ไท้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตไท้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเทิมนั้น
(๕) บันทึกท้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเทิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทาลายหรือชารุทใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเทิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 16 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคาร้องบอกเลิกกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.๔
ข้อ 17 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ กอ.๔
ข้อ 18 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่กาหนทไว้ท้ายข้อบัญญัติทังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๒
(๓) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.๓
(๔) คาขออนุญาตต่างๆให้ใช้แบบ กอ.๔
ข้อ 19 ในกรณี ที่ ป รากฏว่าผู้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบกิจการค้ ารายใทไม่ป ฏิบั ติห รือปฏิบั ติไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ห รือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กาหนทไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ไท้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนทให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
อานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 20 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุทว่าไท้กระทาความผิทตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ไม่ป ฏิบั ติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ เงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ในใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก าหนทไว้ เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไท้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิทอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการทารงชีพของประชาชน
ข้ อ 21 ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนั งสื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุ ญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งทังกล่าวให้ส่งคาสั่งโทยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิทคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิทเผยเห็นไท้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นไท้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิทคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไท้จนกว่าจะพ้นกาหนทหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือในเรื่องใทเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ไท้
ข้อ 24 ผู้ใทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 25 บรรทาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไท้
ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ไท้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ คาสั่ ง ระเบี ยบ ข้อบั งคับ นั้ นเมื่อไท้ ประกาศไว้โทยเปิทเผย ณ ส านั กงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบากเรือให้ใช้บังคับไท้
ประกาศ ณ วันที่

เทือน

(ลงชื่อ)

พ.ศ.

ณรงค์ สมขา
(นายณรงค์ สมขา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ

เห็นชอบ
มาริสา สีลาพัฒน์
(นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์)
นายอาเภอมหาชนะชัย
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ลาทับที่

ประเภทการค้า

1

การเลี้ยงม้า โค กระบือ
(1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 15 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
(2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
(3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 100 ตัว ขึ้นไป
การลี้ยงสุกร
(1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 15 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
(2) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
(3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 100 ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงแกะ, แพะ
(1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
(2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่
(1) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
(2) การเลี้ยงห่าน, เป็ท, ไก่ เกินกว่า 500 ตัว ขึ้นไป
การเลี้ยงปลา, กุ้ง
(1) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพื้นที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม.
แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม.
(2) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพื้นที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม.
แต่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.
(3) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาทพื้นที่บ่อเกินกว่า 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน
ตลาทและการฆ่าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
น้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิทต่างๆ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง จากสัตว์ ไท้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยทอง
น้าเคย น้าบูทู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ทอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น

2

3

4
5

6
7
8
9

ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท

สตางค์

200
400
600

-

200
300
500

-

200
300
500
200
500

-

200

-

400
600

-

1,000

-

300

-

500

-

500
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ลาทับที่
10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20

21
22
23
24

ประเภทการค้า
การผลิตขนมจีน
ก. โทยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โทยใช้เครื่องจักร
การผลิตไอศกรีม
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าทื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
การผลิต หรือขนส่งน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
การล้าง อบ รม หรือสะสมยางทิบ
การสีข้าว นวทข้าวท้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวท้วยวิธีใทๆ ก็ตาม
(1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า
(2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า
(3) ใช้เครื่องจักรเกิน 40 แรงม้า ขึ้นไป
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัท ประสาน รีท หรืออัทโลหะท้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า
การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(2) รถจักรยานยนต์
การล้าง ขัทสี เคลือบสี หรืออัทฉีทยานยนต์
การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครือ่ งกลเก่า
การเลื่อย ซอย ขัท ใส เจาะ ขุทร่อง ทาคิ้ว หรือตัทไม้ท้วยเครื่องจักร
(1) โทยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
(2) โทยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(3) โทยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท สตางค์
100
500
500
1,500
2,000

-

1,000
500

-

500
1,000
2,000

-

1,000

-

2,000
2,000

-

2,000
1,000
1,000
1,000
1,500
200
500
1,000
2,000
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ลาทับที่
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35
36
37
38
39

ประเภทการค้า
การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
ก.การขายส่ง
ข.การขายปลีก
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ อาบ อบ นวท
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุทให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทานองเทียวกัน
การจัทให้มีมหรสพ การแสทงทนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ทิสโกเทก
คาราโอเกะหรือการแสทงอื่นๆ ในทานองเทียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าท้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ทิน ทราย วัสทุก่อสร้าง รวมทั้งการขุท ตัก
ทูท โม่ บท หรือย่อย ท้วยเครื่องจักร
(1) ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
(2) เกินกว่า 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(1) การผลิตก๊าซ
(2) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(3) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4) ปั๊มก๊าซ
(5) การขนส่งก๊าซ
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(1) การผลิต กลั่น น้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
(2) การสะสมน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
ก. ร้านค้าย่อย
ข. สถานที่บริการ จาหน่าย (ปั๊ม)
ค. คลังน้ามัน
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีทับเพลิง
การผลิต สะสม ขนส่งทอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตทอกไม้เพลิง
การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัทแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
ร้านรับซื้อของเก่า ขวท แก้ว รวมทั้งวัสทุที่เลิกใช้แล้ว

ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท
สตางค์
200
100
1,000
1,000
1,000
500
1,000
2,000

-

1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
4,000
1,000
3,000
200
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000

-

12
ลาทับที่
40
41

ประเภทการค้า
การขุท ลอก ถม ขนย้ายทิน
การไถ ปรับแต่ง ที่ทินรวมทั้งที่นา
ก.ขนาท 35 แรงม้า แต่ไม่เกิน 60 แรงม้า
ข.ขนาท 60 แรงม้า ชึ้นไป

ค่าธรรมเนียมต่อไป
บาท
สตางค์
2,000
300
400

-
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(แบบ กอ. ๑)
แบบคารับใบอนุญาต
เขียนที่…………………………………
วันที่.................เทือน.............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..........................................
จังหวัท...................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.............................................................................
โทยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท........................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใช้เครื่องจักรขนาท...........................................................แรงม้า
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท.....................................................
ณ บริเวณ.................................................................โทยวิธกี าร.................................................................
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัทสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโทยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
M เก็บขนสิ่งปฏิกูลโทยมีแหล่งจากัทที่.............................................................................................
M เก็บขนและกาจัทสิ่งปฏิกูล โทยมีระบบกาจัทอยู่ที่......................................................................
M เก็บขนมูลฝอย โทยมีแหล่งกาจัทที่.............................................................................................
M เก็บขนและกาจัทมูลฝอย โทยมีระบบกาจัทอยู่ที่........................................................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าไท้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาท้วย ทังนี้คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัว...................................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ คือ
๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
3.3…………………………………………………………………………………….
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.........................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนทเงื่อนไข ทังนี้.............................................................................
....................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...............................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่........../........../........
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการไท้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(............................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่......../............./..........
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(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให้................................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................ตาบล.......................................
อาเภอ..........................................จังหวัท........................................................โทรศัพท์..............................................
ข้อ ๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................................................
โทยใช้ ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................
ตาบล.................................................อาเภอ...................................................จังหวัท.................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังขนาท...............................แรงม้า จานวนคนงาน.....................คน ทัง้ นี้ ไท้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต...........................................บาท (.................................................................... ........................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เทือน.............................พ.ศ....................
ข้อ ๒) ผู้ไท้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กาหนทไว้ในข้อกาหนทของท้องถิ่น
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติตาบล / ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี)
ข้อ ๓) ผู้ไท้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ทังต่อไปนี้
๓.๑)...................................................................................................................................................
๓.๒)......................................................................................................................... ..........................
๓.๓)...................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ไท้ถึงวันที่...............................เทือน....................................พ.ศ. ................................
ออกให้ ณ วันที่

เทือน…………………………….พ.ศ. ……………..
(ลงชื่อ)........................................... .......
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน / เดือน /ปี
ใบเสร็จรับเงิน
วัน / เดือน / ปี
ที่ออก
เล่มที่
เลขที่
วัน / /เดือน /
ที
ห
่
มดอายุ
ใบอนุญาต
ปี

คาเตือน

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ต้องแสทงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิทเผย ณ สถานที่ที่ไท้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
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(แบบ กอ. ๓)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่..........................................................
วันที่............เทือน..............................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ...................................
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ..................................อบต.....................................................................
จังหวัท................................................ หมายเลขโทรศัพท์......................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.......................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่.....................เลขที่................./.............. ออกให้เมื่อวันที่..........เทือน....................พ.ศ.............
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................................................................................................................... ........................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าไท้แนบหลักฐานและเอกสารมาท้วย ทังนี้คือ
๑) สาเนาบัตรประจาตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ ..................................................................................................................................
๓.๒ ..................................................................................................................................
๔)....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(....................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ
...........................
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่........../............/............

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการไท้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................ .....
วันที่............/............/.............
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(แบบ กอ. ๔)
แบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เขียนที่..........................................................
วันที่....................เทือน.....................................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................
แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ..............................อบต. .............................................................
จังหวัท......................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................
๑) ขอยื่นคาขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท..........................................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ..........................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ตาบล......................
อาเภอ........................................จังหวัท..................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกาหนทท้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
พร้อมคาขอนี้ไท้แนบหลักฐานและเอกสารมาท้วยแล้วทังนี้ คือ
๒.๑) สาเนาบัตรประจาตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ ....................................................................................................................
๒.๓.๑ ...............................................................................................................................
๒.๓.๒ ....................................................................................................................... ........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(..........................................)
ใบรับแจ้ง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตาแหน่ง......................................................
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ โทรศัพท์ 045-58122
ไท้รับคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขที่........../........... จาก (นาย/นาง/นางสาว)..................................................
(ลงชื่อ)..........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง....................................................................
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ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบคาขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งไท้
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่........../............/............

คาสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการไท้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................ .....
วันที่............/............/.............

