
 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลศรีสองรักโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักและนายอําเภอเมืองเลย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักตั้งแตวันท่ีประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักแลว  ๓๐  วัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีการออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๗  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

   (๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

        (๑.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

        (๑.๒)  การฟอกหนัง  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ที่ยังมิไดฟอก 
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        (๑.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

        (๑.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

        (๑.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

        (๑.๖)  การประดิษฐ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

        (๑.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

        (๑.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

   (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

        (๒.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

        (๒.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ    

        (๒.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

        (๒.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

        (๒.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ   

   (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

        (๓.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ    

        (๓.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๓.๑) 

          (๓.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๓.๑) 

        (๓.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๓.๑) 

        (๓.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการในขอ  (๓.๑) 

        (๓.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 



 หนา   ๑๓๔ 
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   (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

        (๔.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

        (๔.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

        (๔.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

        (๔.๔)  การอบไม 

        (๔.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

        (๔.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

        (๔.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

        (๔.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  ยกเวนผลิตใชในครัวเรือน 

   (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

        (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

        (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

        (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

        (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

        (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

        (๕.๖)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

        (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

        (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

        (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

   (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

        (๖.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

        (๖.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
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        (๖.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

        (๖.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

        (๖.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

        (๖.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

        (๖.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๗)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

        (๗.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

        (๗.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๗.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

        (๗.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับอนุญาตใน  (๗.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

        (๗.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

        (๗.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

        (๗.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

        (๗.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

        (๗.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

        (๗.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

      (๗.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๗.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)  หรือในสถานพยาบาลในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๗.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

      (๗.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

      (๗.๑๔)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

      (๗.๑๕)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

  (๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

        (๘.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรดดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

        (๘.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

        (๘.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง  ๆ   

        (๘.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

        (๘.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

        (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๘.๗)  การโม  การบดชัน 

        (๘.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

        (๘.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

      (๘.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสตกิ  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

      (๘.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๘.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

      (๘.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๘.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

      (๘.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

      (๘.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

      (๘.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๙.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา    

        (๙.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

        (๙.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๙.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        (๙.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        (๙.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

        (๙.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

        (๙.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  เปนตน 

        (๙.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

      (๙.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

      (๙.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารมผีลใชบังคบั  หรือสถานประกอบการใดที่เขาขายเปน

โรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบการนั้นจะตอง 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่งคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิ จการต อ งมี ก ารป อ งกั นและกํ า จั ดแมลงและ สัต ว ที่ เ ป น 

พาหะของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงขอให เปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ  ท่ีเกดิจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกจิการ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ  ๑๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ี 

ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๒๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๙  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข  

โดยเฉพาะใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว

โดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  เวนแตกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรและกิจการในครัวเรือน   

ถากิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวกับดานการเกษตรเกี่ยวกับครัวเรือนหรือกลุมอาชีพตาง ๆ   

ในชุมชนใหยกเวนคาธรรมเนียม  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลศรีสองรัก 
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ขอ  ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๘  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

รายการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ     

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่ตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  
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หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะตองขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประจวบ  ศิลธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศรีสองรกั 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ    

 ๑.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   

  ๑.๑.๑  ไมเกินครั้งละ  ๒๕  ตัว ๒๕๐ -  

  ๑.๑.๒  เกินกวาครั้งละ  ๒๕  ตัว ๔๐๐ -  

 ๑.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

ท่ียังมิไดฟอก 

๕๐๐ -  

 ๑.๓  การสะสมขนสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ -  

 ๑.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ -  

 ๑.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

๒๐๐ -  

 ๑.๖  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน  ๆ  ของสัตว 

 ๑.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๑.๖.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

- 

- 

 

 ๑.๗  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ   

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๖๐๐ -  

 ๑.๘  การสะสมหรือการลางครั่ง ๒๐๐ -  

 ๑.๙  การทําอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

 ๑.๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๑.๙.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

- 

- 

 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย 

เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   

 ๒.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 ๒.๑.๑  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 

 ๒.๑.๒  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ - ๕  แรงมา 

 ๒.๑.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

 ๒.๒  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง  ๆ   

 ๒.๒.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๒.๒.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

- 

- 
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 ๒.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ -  

 ๒.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ -  

 ๒.๕  การผลิตสบู  ผงซัก  ผลติภัณฑชําระลางสิ่งตาง  ๆ   ๑,๐๐๐ -  

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร    

 ๓.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักรอุปกรณ 

หรือเครื่องใชตาง  ๆ   

   

  ๓.๑.๑  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 

 ๓.๑.๒  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ - ๕  แรงมา 

 ๓.๑.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 

- 

- 

 

   ๓.๒  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด 

ยกเวนกิจการใน  (๓.๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี   

การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาชหรือไฟฟาอุตสาหกรรม 

๑,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

- 

 

 

- 

 

   ๓.๓  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม   

นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 

๑,๐๐๐ -  

   ๓.๔  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด    

  ๓.๔.๑  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒  แรงมา 

 ๓.๔.๒  เครื่องจักรท่ีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒ - ๕  แรงมา 

 ๓.๔.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๕  แรงมา 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

- 

- 

- 

 

   ๓.๕  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก   

หรือการลางแร 

๕,๐๐๐ -  

๔   กิจการท่ีเกี่ยวกับไม    

   ๔.๑  การผลิตไมขีดไฟ    

   ๔.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง 

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   

  ๔.๒.๑  เครื่องจักรหรือเครื่องยนตท่ีกําลังรวมกันไมเกิน   

๕  แรงมา 

 ๔.๒.๒  เครื่องจักรหรือเครื่องยนตท่ีกําลังรวมกันไมเกิน   

๕ - ๑๐  แรงมา 

 ๔.๒.๓  เครื่องจักรหรือเครื่องยนตท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  

๑๐  แรงมา 

๓๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

  

   ๔.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร 

หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑ

จากไมหรือหวาย 

๕๐๐   
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   ๔.๔  การอบไม ๕๐๐   

   ๔.๕  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร ๕๐๐   

   ๔.๖  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 ๔.๖.๑  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  ๒  แรงมา 

 ๔.๖.๒  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน  ๒ - ๕  แรงมา 

 ๔.๖.๓  สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 

 

๒๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

  

   ๔.๗  การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๑,๐๐๐   

   ๔.๘  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน ๓๐๐   

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร    

   ๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 ๕.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๕.๑.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

  

   ๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 ๕.๒.๑  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

 ๕.๒.๒  เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

  

   ๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน  ๆ   

 ๕.๓.๑  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน   

๑๐  แรงมา 

 ๕.๓.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๑๐ - ๒๐  แรงมา 

 ๕.๓.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒๑  แรงมาข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  

   ๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 ๕.๔.๑  เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

 ๕.๔.๒  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๑๐ - ๒๐  แรงมา 

 ๕.๔.๓  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน  ๒๑  แรงมา 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

  

   ๕.๕  การผลิตยาสูบ 

 ๕.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๕.๕.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 ๕.๕.๓  การสะสมใบยา  ยาเสน 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

  

   ๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐   

   ๕.๗  การสะสมปุย ๑,๐๐๐   

   ๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐   

   ๕.๙  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๕,๐๐๐   
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๖ กิจการเกี่ยวกับรถยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล    

 ๖.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี   

การพนสาร  กันสนิมยานยนต 

๑,๐๐๐   

 ๖.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐   

 ๖.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

ซ่ึงมีไวบริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น   

มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐   

 ๖.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๘๐๐   

 ๖.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๗๐๐   

 ๖.๖  การปะ  การเชื่อมยาง ๕๐๐   

 ๖.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐   

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ    

   ๗.๑  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๓,๐๐๐   

 ๗.๒  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๑,๐๐๐   

 ๗.๓  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 ๗.๓.๑  ไมเกิน  ๒๐  หอง 

 ๗.๓.๒  เกินกวา  ๒๐ - ๕๐  หอง 

 ๗.๓.๓  เกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  

   ๗.๔  การประกอบกิจการการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา   

หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 ๗.๔.๑  ไมเกิน  ๒๐  หอง 

 ๗.๔.๒  เกินกวา  ๒๐ - ๕๐  หอง 

 ๗.๔.๓  เกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

  

 ๗.๕  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐   

 ๗.๖  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๕๐๐   

 ๗.๗  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน  ๆ   

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐   

 ๗.๘  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ 

หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๕๐๐   

 ๗.๙  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการ 

ท่ีอยูในบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐   

 ๗.๑๐  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ ๕๐๐   
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ควบคุมทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ 

การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 ๗.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๗,๐๐๐   

 ๗.๑๒  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๕๐๐   

 ๗.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐   

 ๗.๑๔  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๕๐๐   

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี    

   ๘.๑  การผลิต  บรรจ ุ การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

๑,๐๐๐   

   ๘.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ ๕๐๐   

   ๘.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามัน  ปโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ   

 ๘.๓.๑  ต่ํากวา  ๑,๐๐๐  ลิตร 

 ๘.๓.๒  ตั้งแต  ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  ลิตร 

 ๘.๓.๓  เกินกวา  ๕,๐๐๐  ลติรข้ึนไป 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๘.๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐   

 ๘.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการในขอ  ๗.๑ ๓๐๐   

 ๘.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 ๘.๖.๑  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา 

 ๘.๖.๒  ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒  แรงมาข้ึนไป 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๘.๗  การโม  การบดชัน 

 ๘.๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๘.๗.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๘.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐   

 ๘.๙  การผลิต  การลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร 

 ๘.๙.๑  การลาง 

 ๘.๙.๒  การผลิต 

 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๘.๑๐  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๓๐๐   
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 ๘.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลด  หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๕๐๐   

 ๘.๑๒  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐   

 ๘.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 ๘.๑๓.๑  ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  ๒  เครื่อง 

 ๘.๑๓.๒  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๒  เครื่อง 

 ๘.๑๓.๓  ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  ๕  เครื่องข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

  

 ๘.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี  

อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑,๐๐๐   

 ๘.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๑,๐๐๐   

 ๘.๑๖  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  

หรือพาหนะนําโรค 

๒,๐๐๐   

 ๘.๑๗  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 ๘.๑๗.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 

 ๘.๑๗.๒  โดยใชเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

  

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 ๙.๑   การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ 

 ๙.๑.๑  ไมใชเครื่องจักร 

 ๙.๑.๒  ใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๙.๒   การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐   
 ๙.๓   การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 

 ๙.๓.๑  ไมใชเครื่องจักร 
 ๙.๓.๒  ใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๙.๔   การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 
 ๙.๔.๑  ไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ๙.๔.๒  เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๙.๕   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน 
 ๙.๕.๑  ไมใชเครื่องจักร 
 ๙.๕.๒  ใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  

 ๙.๖   การเลื่อย  การตัดหรือการประดิษฐหินเปนสิ่งตาง  ๆ   ๑,๐๐๐   
 ๙.๗   การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   

หรือการเผาหินปูน 
๑,๐๐๐   

 ๙.๘   การผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยเปนสวนประกอบ  สวนผสม  
เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง 
ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

๕๐๐   

 ๙.๙   การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๒,๐๐๐   



๗ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 ๙.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐   

 ๙.๑๑  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑกากใยแกว ๕๐๐   

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอรับใบอนุญาต/ขอตออายุใบอนุญาต 

เขียนท่ี.................................................. 

วันท่ี............. เดือน....................................พ.ศ........... 

  ขาพเจาชื่อ.................................สกุล.........................................อายุ............ป  สัญชาติ............ 

อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี................ ตรอก/ซอย..................................... ถนน .......................................... 

แขวง/ตําบล ................................. เขต/อําเภอ..........................จังหวัด........................โทรศัพท......................... 

  ขอยื่นเอกสารเพ่ือ         ขอรับใบอนุญาต            ขอตอใบอนุญาต 

  ประกอบกิจการ 

  (       ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...................................................... 

   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ..............................................ตารางเมตร 

  (       ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.................................................................... 

   มีคนงาน.............................. คน   ใชเครื่องจักรขนาด....................................แรงมา 

  (       ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย...........................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

  (       ) กิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท........................ 

   ณ บริเวณ........................................................โดยวิธีการ............................................ 

    เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงจํากัดท่ี...................................................................... 

    กําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................................... 

    เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี................................................................ 

    กําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงจํากัดท่ี.......................................................................... 

ตอองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารดวย  ดังนี้ 

  ๑) สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒) สําเนาทะเบียนบาน..................................... ฉบับ 

  ๓) หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

 ๓.๑)............................................................................................................................ 

 ๓.๒)............................................................................................................................ 

แสดงท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการโดยสังเขป 

 

   

    

 

 

 

 

 

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

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

 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

จากการตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ 

  (       )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  (       )  เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ...................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

      (ลงชื่อ).........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

              ตําแหนง ............................................... 

            วันท่ี......../........./........ 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(      ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(      ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

      (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

              ตําแหนง ............................................... 

            วันท่ี......../........./........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

เลมท่ี .....................         เลขท่ี............. 

 

  อนุญาตให........................................................สัญชาติ................ อยูบานเลขท่ี........................ 

หมูท่ี................. ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................................

เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท................................. 

  ๑) ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.............................................................. 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี...................... 

หมูท่ี................. ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................................

เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท................................. 

โทรสาร................................พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร...................แรงมา 

จํานวนคนงาน.....................................คน  ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท 

(..............................................................) ใบเสร็จเลมท่ี.......... เลขท่ี.................. ลงวันท่ี............./........./............ 

  ๒) ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติ 

  ๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

      ๓.๑) .................................................................................................................................... 

      ๓.๒) .................................................................................................................................... 

      ๓.๓) .................................................................................................................................... 

   

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ..................... เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 

   ออกให ณ  วันท่ี .............. เดอืน.........................................พ.ศ. ................... 

 

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

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

      ตําแหนง................................................................. 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วันเดือนป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

คําเตือน  :  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



ใบแทน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี...................... เลขท่ี....................... ป ............................ 

 

 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ..........................................................อายุ........ป สัญชาติ.......... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.................... 

จังหวัด.............................................................โทรศัพท..................................โทรสาร.......................................... 

 ขอ ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..................................................................... 

คาธรรมเนียม............ บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี.............ลงวันท่ี.............เดือน...................พ.ศ....... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร 

กําลังเครื่องจักร............................แรงมา  จํานวนคนงาน...................คน ท่ีตั้ง เลขท่ี......................หมูท่ี.............. 

ตรอก/ซอย...................................ถนน............................ตําบล...............................อําเภอ................................... 

จังหวัด.............................................................โทรศัพท..................................โทรสาร.......................................... 

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

                    (๒.๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก เรื่องกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

          (๒.๒) ....................................................................................................................................... 

          (๒.๓) ....................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..........................เดือน....................................พ.ศ........................... 

ออกให ณ วันท่ี..............................เดือน.................................................พ.ศ....................................................... 

 

 

 

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

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

                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
	เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

