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หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖๒
หลักการ
โดยเป็ น การสมควรตราเทศบัญ ญั ติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ว่าด้ว ยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
เหตุผล
เพื่อ ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น ได้ป ฏิบั ติการควบคุมกิจการที่ เป็ นอัน ตรายต่อ สุ ขภาพให้ ถูกต้อ ง
เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้ การเก็บค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต
กิจ การที่ เป็ น อั น ตรายต่อ สุ ข ภาพ เป็ น ไปด้ว ยความเหมาะสมกับ สภาวการณ์ ปัจ จุบั น ตามประกาศกระท รวง
สาธารณสุ ข เรื่ อ งกิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้ อ .๓ และตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๒ และ
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติ จึงเห็นสมควรยกเลิก
เทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้เทศบัญญัติตาบลเสริมซ้าย
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้ เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพภายในตาบลเสริมซ้าย ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับดูแลให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน

---------------------------

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ ประกอบกับมาตรา
32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลตาบลเสริมซ้าย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลเสริมซ้าย และนายอาเภอเสริมงาม จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 25๖๒ ”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลเสริมซ้ายแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นับแต่เทศบัญญัตินี้บังคับใช้ให้ยกเลิก
๓.๑ เทศบั ญ ญั ติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
-----------------------------

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย
“ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลตาบล
เสริมซ้าย ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ มีอานาจปฏิบัติการตรวจตรา กากับดูแล ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการ
อยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรือ
อาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร

“อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง”หมายความว่า บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้นตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่งหมายความรวมถึง
การดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย
“คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทางานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ไม่ว่า
จะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย
“อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“การค้า” หมายถึง การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การผลิตหรือ
ให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต
หรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่าสภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ า” หมายความว่ า สภาวะของน้ าทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซึ่ งปกติ จัดไว้ให้ ผู้ ค้ าใช้ เป็ น ที่ ชุม ชนเพื่ อ จาหน่ ายสิ น ค้าประเภทสั ต ว์
เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การจาหน่ ายสิ น ค้าประเภทอื่ น ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ ผู้ ค้าใช้เป็ น
ที่ชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่ห รือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ หรื อ บริ เวณใดๆ ที่ มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“กิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ” หมายถึ ง การประกอบกิ จ การที่ ให้ ก ารดู แ ลและสร้ า งสุ ข ภาพ
โดยบริ การหลั ก ที่ จั ดไว้ ประกอบด้ ว ย การนวดเพื่ อ สุ ขภาพและการใช้น้ าเพื่ อ สุ ขภาพ โดยอาจมีบ ริก ารเสริม
ประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะ
และการท าสมาธิ การใช้ ส มุ น ไพรหรื อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อสุ ขภาพ ตลอดจนการแพทย์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ หรือไม่ ก็ ได้
โดยทั้ งนี้ บ ริ ก ารที่ จั ด ไว้ จ ะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ป์ แ ละกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
ทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“ตาบลเสริมซ้าย” หมายความว่า เขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
(1) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑.1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(1.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(2.๑) การฆ่า หรือการชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
(๒.2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(2.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(2.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(2.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึง่ มิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(2.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(2.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(3.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน

(3.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น
(3.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอดอบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(3.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(3.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(3.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม
(3.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(3.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(3.๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(3.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(3.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(3.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(3.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้าตาล น้าเชื่อม
(3.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(3.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(3.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(3.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(4.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(4.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
(4.๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต่างๆ

(๕) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร
(5.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(5.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(5.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ใน
ทานองเดียวกัน
(5.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(5.๕) การผลิตยาสูบ
(5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(5.7) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(5.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(5.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
(6.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(6.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(6.๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(7.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(7.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(7.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(7.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย
(7.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต์
(7.๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7.๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(7.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
(7.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(8.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(8.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

(8.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(8.๔) การอบไม้
(8.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(8.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(8.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(8.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(9.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุ ขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(9 .๓ ) การป ระกอบกิ จ การน วดเพื่ อสุ ข ภ าพ ยกเว้ น กิ จ การใน (9 .1 ) หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(9.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการใน (9.1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(9.๕) การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใช่ โรงแรมที่ จั ด ไว้ เพื่ อ ให้ บ ริก าร
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(9.๖) การประกอบกิ จการหอพั ก อาคารชุด ให้ เช่า ห้ องเช่ า หรือห้ อ งแบ่ งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(9.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน ยกเว้นกิจการ
ใน (9.1)
(9.๑๐) การประกอบกิ จ การการเล่ น ยกเว้ น กิ จ การใน (9.1) และสเกต หรื อ
โรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(9.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(9.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(9.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(9.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(9.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(9.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(9.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(9.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(10.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(10.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(10.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(10.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(10.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(10.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
(10.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(10.8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(11.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่
บด หรือ ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการใน (๑๑.๒)
(11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(11.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(11.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(11.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(11.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11.11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(11.๑2) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
และยกเว้นกิจการใน (๖.๕)
(๑2) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(12.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(12.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(12.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(12.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(12.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
(12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(12.๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(12.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(12.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(12.๑๑) การผลิตพลาสติก เชลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(12.๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง

(12.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง
(12.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(12.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(12.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่นๆ
(13.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(13.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(13.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(13.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(13.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(13.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(13.8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(13.9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(13.10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(13.11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(13.12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13.13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 6 เมื่อ พ้ น กาหนดเก้าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ เทศบั ญ ญั ติ มี ผ ลบั งคับ ใช้ ห้ า มผู้ ใดประกอบกิจ การตาม
ประเภทที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ
ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
----------------------------

ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการ ตามประเภทที่กาหนดไว้ใน ข้อ 5 ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ตั้ง อาคาร โครงสร้าง ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535
(2) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในทาเลซึ่งทาทางระบายน้า รับน้าโสโครกให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวก
(3) ต้องทาการระบายน้าสาธารณะหรือบ่อ ซึ่งรับน้าโสโครก โดยใช้วัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ
ไม่ซึม ไม่รั่ว น้าไหลได้สะดวก

การระบายน้าและรางน้าต้องไม่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้งานในทางน้า หรือผู้อาศัยใกล้เคียง และหากเมื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นควรว่าต้องมีบ่อพักน้าโสโครก หรือมีระบบบาบัดน้าเสีย ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(4) ต้องจัดให้มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ
(5) ต้องจัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร
(6) ต้องมีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และที่รองรับขยะ อันได้สุขลักษณะ
(7) ต้องมีระบบกาจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งกลิ่น เสียง แสง รังสี
ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง ควัน เขม่า เถ้า มูลหรือสิ่งใดซึ่งอาจเป็นเหตุราคาญ
(8) ต้องจัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม เพียงพอแก่กิจการนั้น และต้องอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(9) ต้องจัดให้มีระบบป้องกัน อัคคีภัย และระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย
(10) ต้องรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ และทาความสะอาด สถานทีป่ ระกอบการค้า
ให้สะอาดทุกวัน รวมทั้งต้องรักษาสถานที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง แมลงวัน และสัตว์นาโรคต่าง ๆ
(11) สถานที่เกี่ยวกับการตาก การหมัก หรือผึ่งวัตถุ ต้องมีที่สาหรับตาก หมัก หรือผึ่งวัตถุ ตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(12) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(13) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นในเวลาอันสมควร หรือตามคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด 3
ใบอนุญาต
--------------------------------

ข้อ 8 ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการค้า ตามข้อ 6 ต้องยื่น คาขอต่อพนัก งานท้องถิ่นตามแบบที่
กาหนดท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม ข้อ 6 จะต้องนาสาเนาหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
(1) บัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลเสริมซ้าย ประกาศกาหนด
ข้อ 10 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดาเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม ข้อ 6 ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอตามข้อ 7
และหลักฐานตามข้อ 8 ต้องครบถ้วนแล้ว
ในกรณีมีเหตุอันจาเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็น
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น

ข้อ 11 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าเช่นนั้นต่อไป จะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกาหนด
สามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต

ข้อ 12 ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 10 และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 11 จะต้องชาระ
ค่าธรรมเนี ย มการต่อใบอนุ ญ าต ต่อเจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ตามอัตราที่ กาหนดไว้ท้ายข้อบั ญ ญั ตินี้ ในวันที่ มารับ
ใบอนุ ญ าตหรือวัน ที่ มายื่ น คาขอต่อใบอนุ ญ าตแล้ วแต่ก รณี ผู้ ป ระกอบกิจการค้าขายใดไม่ช าระค่าธรรมเนี ยม
ตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 13 ผู้ที่ได้รับประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 1๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ 8 ข้อ 9 โดยอนุโลม
และให้ใช้ใบนี้แทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
ข้อ 1๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
นี้หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายใน
เวลากาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และ
มีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหรือ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายที่ ร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพประชาชนให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ 1๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบ
กิจการค้าที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4
บทกาหนดโทษ
-------------------------------

ข้อ 1๘ ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบท
กาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 255๔ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้แทน
ข้อ ๒๐ ให้นายกเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
( นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น )
นายกเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ................................................................................................
(ลงชื่อ)

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖๒
ลาดับ

รายการ

1

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปกี สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลาน แมลง การเลี้ยงม้า
โค กระบือ
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ ตั้งแต่ 10 – 20 ตัว
ข. การเลี้ยงม้า โค กระบือ ตั้งแต่21 – 50 ตัว
ค. การเลี้ยงม้า โค กระบือ ตั้งแต่ 51 ตัวขึ้นไป
1.2 การเลี้ยงสุกร
ก. การเลี้ยงสุกร 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
ข. การเลี้ยงสุกร 101 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
ค. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 501 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
ง. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 2,000 ตัวขึ้นไป
จ. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 2,001 ตัว ขึ้นไป
1.3 การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
ข. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 21 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว
ค. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 51 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
ง. การเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป
1.4 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
ก. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ ตั้งแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
ข. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ ตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว
ค. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ ตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป
1.5 การเลี้ยงนกกระทา
ก. เกินกว่า 100 ตัวแต่ไม่เกิน 500 ตัว
ข. เกินกว่า 500 ตัวแต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
ค. เกินกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป
1.6 การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
ก. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
ข. เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว

อัตราค่าธรรมเนียม
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ลาดับ

2.

3.

ค. เกินกว่า 500 ตัวขึน้ ไป
1.7 การเลี้ยงตะพาบน้า เต่า
ก. เกินกว่า 20 ตัวแต่ไม่เกิน 50 ตัว
ข. เกินกว่า 50 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัว
ค. เกินกว่า 100 ตัวแต่ไม่เกิน 500 ตัว
ง. เกินกว่า 500 ตัวขึน้ ไป
รายการ
1.8 การเลี้ยงจระเข้ ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ
ก. จานวน 1 ตัวแต่ไม่เกิน 50 ตัว
ข. เกินกว่า 50 ตัวแต่ไม่เกิน 100 ตัว
ค. เกินกว่า 100 ตัวขึ้นไป
1.9 การประกอบกิจการสัตว์เลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการ
นั้ น ทั้งนี้ จะมีการเรีย กเก็บ ค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
2.1 การฆ่าสุกร โค กระบือ ห่าน เป็ด ไก่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
2.2 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์
ก. การฟอกหนังสัตว์
ข. การสะสมหนังสัตว์
2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป
2.4 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
2.5 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทาอื่นใดต่อสัตว์ พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช
เพื่อเป็นอาหารสัตว์
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
3.1 การผลิตน้ากะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู
ไตปลาเต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ
3.2 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ปลาร้า
ข. ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
3.3 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการ
บริโภคในครัวเรือน
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3.4 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด การผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. วันหนึ่งไม่เกิน 100 เข่ง หรือ 500 ตัว
ข. วันหนึ่งเกินกว่า 100 เข่ง หรือ 500 ตัวขึ้นไป
ลาดับ
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อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
3.5 การเคี่ ย วน้ ามั น หมู การผลิ ต กุ น เชี ย ง หมู ย อ ไส้ ก รอก หมู ตั้ ง
200
ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.6 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี่ยมอี่
ก. เส้นหมี่
(1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(2) โดยใช้เครื่องจักร
ข. เส้นก๋วยเตี๋ยว
(1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(2) โดยใช้เครื่องจักร
ค.วุ้นเส้น
ง. ขนมจีน
(1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(2) โดยใช้เครื่องจักร
3.7 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
3.8 การประกอบกิจการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
3.9 การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.10 การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
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3.11 การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
ลาดับ

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

3.12 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู

1,000

3.13 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครือ่ งจักร
ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า 2 แรงม้าขึ้นไป
3.14 การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
3.15 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.16 การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
3.17 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
3.18 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
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3.19 การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ก. ใช้เครื่องทาความเย็นไม่เกินกว่า 2 เครื่อง
ข. ใช้เครื่องทาความเย็นเกินกว่า 2 เครื่อง แต่ไม่ถึง 5 เครื่อง
ค. ใช้เครื่องทาความเย็นเกินกว่า 5 เครื่องขึ้นไป
3.20 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้า
ขึ้นไป
3.21 รถเร่ขายของ อาหารสด อาหารแห้ง ขายอาหารเพื่อการอุปโภค
บริโภค อาทิเช่น รถขายกับข้าว รถขายหมู ฯลฯ
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
4.1 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจัก
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสาอางต่างๆ

200
500
500
200
100
300
100
500
500

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

4.3 การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
ลาดับ

5.
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รายการ
4.5 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่าง ๆ ยกเว้นการผลิต
เพื่อใช้ในครัวเรือน
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืชโดยใช้เครื่องจักร
5.2 การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
5.3 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 15 แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกินกว่า 40 แรงม้าขึ้นไป
5.4การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การบดข้าว ด้วยเครื่องจักร
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
5.5 การผลิต การสะสมปุ๋ย
ก. การทาปุ๋ย
ข. การสะสมปุ๋ย
5.6 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน ตั้งแต่ 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 6 แรงม้าขึ้นไป

500
1,000
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
1,000

1,000
1,000
100
300
500
100
200
200
2,000
200
500
1,000

5.7 รถเกี่ยวข้าวพร้อมนวดต่อปี

500

5.8 รถนวดต่อปี
5.9 การบรรทุกดินขายในตาบลพร้อมเครื่องจักร

300
300

5.10 รถขุดดิน (หรือที่เรียกว่ารถแบ็คโค)ปรับเกรดพื้นในเขตตาบล
5.11 รถไถนาขนาดไม่เกิน 50 แรงม้า
รถไถนาขนาดตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
6.1 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน5 แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป

500
200
300
200
500
1,000

ลาดับ
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8.

6.2 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การดัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป
รายการ

200
500

1,000
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
6.3 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล
1,000
หรือโลหะ อื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ (1)
6.4 การขัด การล้าง การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่น
ใด ยกเว้นกิจการในข้อ (1)
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
200
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
500
ค. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
1,000
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
500
การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
7.2 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ
500
อุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมี
1,000
ไว้บริการหรือจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องกลหรือเครื่องกลดังกล่าวมาด้วย
7.4 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
300
7.5 การปะ การเชื่อมยาง
ก. การปะเชื่อมยางโดยใช้เครื่องมือกล
300
ข. รถยนต์ หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่ใช้ล้อยาง
200
ค. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ
100
กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
8.1 การเลื่อย การซอย การขัด
ก. ด้วยแรงคน
100
ข. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรต่ากว่า 5 แรงม้า
200
คด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า 25 แรงม้า
300
ง.ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า 25 แรงม้า ขึ้นไป
1,000
8.2 การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังไม่เกิน 2 แรงม้า
300
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
500
ค. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
1,000
8.3 การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือ การพ่น
300

การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

ลาดับ
9.
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11.

8.4 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
ก. ไม่เกิน 20 กระสอบ
ข. เกินกว่า 20 กระสอบ ถึง 40 กระสอบ
ค. เกินกว่า 40 กระสอบขึ้นไป
รายการ
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
9.1 การประกอบกิจการเกี่ยวกับหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้อง
แบ่งเช่าหรือกิจการอื่น ในทานองเดียวกัน
9.2 ประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.3 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร
9.4 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เธค คารา
โอเกะ หรือ การแสดงกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
9.5 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือ แต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาชีพเวชกรรม
9.6 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม เกมคอมพิวเตอร์
9.7 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
9.8 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

100
200
500
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
300
1,000
500
1,000
200
300
300
1,000

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
10.3 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
10.4 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
10.5 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า

200
300
300
300
300

10.6 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ

300

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
11.2 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
11.3 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่เกิน 5,000 ก.ก. (5 ตัน)
ข. เกินกว่า 5,000 ก.ก. ขึ้นไป

300
1,000
200
1,000
300
1,000

ลาดับ

11.4 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ

500

11.5 การเจียระไน เพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง

500

11.6 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่นผ้าเบรคผ้าคลัช กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
รายการ

500

11.7 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว

12.
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11.8 การผลิตแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
11.9 การผลิตกระดาษทราย
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมี ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
12.1การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
ก. การสะสมก๊าซไม่เกิน 100 ก.ก.
ข. การสะสมก๊าซเกินกว่า 100 ก.ก. ขึ้นไป
ค. ปั๊มก๊าซ
12.2 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
ก. จานวนสะสมต่ากว่า 1,000 ลิตร
ข. จานวนที่สะสมตั้งแต่ 1,000 ลิตร แต่ไม่ถึง 5,000 ลิตร
ค. จานวนที่สะสมเกินกว่า 5,000 ลิตร
12.3 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1)
ก. การพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ
ข. การพ่นสีด้วยกิจการต่าง ๆ
12.4 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป
ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า
12.5 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
12.6 การบรรจุ การผลิตสารเคมีดับเพลิง
12.7 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
12.8 การผลิต การบรรจุ การสะสมการขนส่งสารกาจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนาโรค
12.9 การผลิต ตู้น้ามันหยอดเหรียญ
ก. ขนาดของถังน้ามันไม่เกิน 200 ลิตร
ข. ขนาดของถังน้ามันตั้งแต่ 200 ลิตรขึ้นไป
กิจการอื่นการพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
13.1 เครื่องจักร
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แรงม้า

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
300
300
300
500
1,000
1,000
200
500
1,000
500
500
500
1,000
500
500
500
500
1,000
1,500
200

ลาดับ

ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้า
13.2 การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
รายการ
13.3 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
13.4 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
13.5 การประกอบกิจการโกดังสินค้า
1. โกดังขนาดเล็ก(ขนาดไม่เกิน 50 ตร.ม.)
2. โกดังขนาดกลาง(ขนาดตั้งแต่ 50 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 100 ตร.ม.)
3. โกดังขนาดใหญ่ (ขนาดตั้งแต่ 100 ตร.ม.ขึ้นไป )
13.6 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ
13.7 การก่อสร้าง
13.8 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
13.9 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

500
1,000
300
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
300
300
500
1,000
1,500
500
500
300
300

แบบกอ. ๑

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ตรอก / ซอย ...............................ถนน..................................ตาบล / แขวง..........
อาเภอ / เขต..............................จังหวัด....................................... โทรศัพท์..............................โทรสาร.....................
*ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
1.ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................ประกอบกิจการ.................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................ลาดับที่.....................
กาลังเครื่องจักรโดยรวม............................................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จานวน
ห้อง...................ห้อง หรือ จานวนที่นั่ง...................ที่นั่ง
กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจานวนตัว....................ตัว) จานวนคนงาน....................คน
2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........................ถนน...................................................
ตาบล........................................อาเภอ........................................จังหวัด....................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้ง
อาคารประกอบการ ) มีเนื้อที่.................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ..................
.............................อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................อาคารประกอบการ มี อยู่เดิม
ก่อสร้างใหม่
ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว
คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ได้รับ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท .........................................สถานประกอบการ
อยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ
มี
ไม่มี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ

ด้านเหนือ...............................................................................
ด้านใต้....................................................................................
ด้านตะวันตก.........................................................................
ด้านตะวันออก.......................................................................
-23. ทางานปกติตั้งแต่เวลา.......................น. ถึงเวลา.............................น. รวมวันละ..........................ชั่ วโมง
4. จานวนและระดับผู้ซึ่งทางานในสถานประกอบการ รวม.................................คน
4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.......................................คน
4.2 คนงานชาย.................คน คนงานหญิง ..............................คน
4.3 ผู้ชานาญการจากต่างประเทศ................................คน
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................................คน
5. การผลิต
5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ ห้างร้านของผู้จาหน่าย)
5.1.1......................................................................................................................................
5.1.2……………………………………………………………………………………………………………………….
5.1.3……………………………………………………………………………………………………………………….
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี)
การจาหน่าย (ระบุสถานที่จาหน่าย )
5.2.1...........................................................................................................................................
5.2.2..........................................................................................................................................
5.2.3………………………………………………………………………………………………………………………….
5.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จานวน )
5.3.1 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า จานวน........................เครื่อ ง
5.3.2 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า จานวน........................เครื่อง
5.3.3 ...............................................ขนาด.........................แรงม้า จานวน........................เครื่อ ง
6. การควบคุมมลพิษ
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้าเสีย /ของเสีย /มลพิษอากาศ/สิงปฏิกูล) (ระบุ
ชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-36.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบาบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้าเสีย / ของ
เสีย / มลพิษทางอากาศ / สิงปฏิกูล )
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............
7. มาตรการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

-49.หลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณาคาขออนุญาต
9.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
9.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
9.3 สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
9.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...................................................)
ผู้ตรวจสอบการพิจารณาคาขออนุญาต
ความเห็น ...............................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
(
)เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้..........................................
.............................................................................................................................................................................
(
)เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.......................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(......................................)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(
(

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

- ๓–
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแล้วเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไม่ครบคือ
๑) ............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่
(..................................................)
ตาแหน่ง......................................................
________________________________________________________________________
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแล้วเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไม่ครบคือ
๑) ..................................................................................................
๒) ...................................................................................................
๓) ...................................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่
(.................................................)
ตาแหน่ง......................................................

แบบกอ. ๒
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่………..เลขที่…………/……….
เขียนที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
อนุญาตให้บุคคลธรรมดานิติบุคคลชื่อ.......................................... อายุ...........ปีสัญชาติ..........
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................................อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่.................หมู่ท.ี่ ...............
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตาบล/แขวง........................... อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร............................................
ข้อ๑ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..............................................................
ค่าธรรมเนียม.................. บาทใบเสร็จรับเงินเล่มที่............ เลขที่......... ลงวันที่............ เดือน.............พ.ศ.............
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................. พื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร
กาลังเครื่องจักร............................ แรงม้าจานวนคนงาน .................. คนตั้งอยู่ณเลขที่...........หมู่ที่...................
ตรอก/ซอย...................... ถนน...................... ตาบล.........................อาเภอ.......................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.......................... โทรสาร..................................
ข้อ๒ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬเรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๑และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎระเบียบคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
(๒.๒).......................................................................................................................... ......
(๒.๓)................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ..........................
ออกให้ณวันที่............................เดือน...........................................พ.ศ..............................
(ลงชื่อ).......................................................
(........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๒(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาต
ว.ด.ป
ที่อนุญาต

ว.ด.ป.
ที่สิ้นอายุ

จานวนเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่
เลขที่
ว.ด.ป.

ลงชื่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

คาเตือน๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยณสานักทาการของผู้ได้รับใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคาขอต่อใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ๒ต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๒๐ของยอดเงินค่าธรรมเนียม
๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นาใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย

แบบกอ. ๓
คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่………..เลขที่…………/……….
เขียนที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
อนุญาตให้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลชื่อ…………………………….…อายุ……..ปีสัญชาติ…………....
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่………หมู่ที่............ตรอก/ซอย......................ถนน…………………..ตาบล……………………..….
อาเภอ……………….จังหวัด………………....โทรศัพท์………..……..โทรสาร.....................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..........................................
เมื่อวันที่…………….. เดือน…………….……..พ.ศ……………….ค่าธรรมเนียมปีละ……………...บาท
ใบอนุญาตมีกาหนดสิ้นอายุวันที่………….…เดือน………………………..พ.ศ. ……………….…..
๒. โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า......................................................……………………………..……
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่............. ตรอก/ซอย..............ถนน………….…ตาบล……………อาเภอ……………………..
จังหวัด…….………………โทรศัพท์………….………….
๓. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก๑ปีโดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๑และปฏิบัติเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎระเบียบคาสั่ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬทุกประการ
๔. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตพร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม
จานวน………………………..บาทมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ……………….………………….…ผู้ต่ออายุใบอนุญาต
(…………………………..………)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( )เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้..........................................
............................................................................................................................................................... ..............
( )เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.......................................................................
..................................................................................................................................... ........................................
(ลงชื่อ) ..............……………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)

คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(
(

) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).....................................................
(....................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๒ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแล้วเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไม่ครบคือ
๑) ............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่
(..................................................)
ตาแหน่ง......................................................
________________________________________________________________________
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................
ตรวจเอกสารแล้วเอกสารหลักฐาน
(.....) ครบ
(.....) ไม่ครบคือ
๑) ..................................................................................................
๒) ...................................................................................................
๓) ...................................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่
(.................................................)
ตาแหน่ง......................................................

แบบกอ. ๔

(ใบแทน)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่......................เลขที.่ ..............................ปี........................
อนุญาตให้บุคคลธรรมดานิติบุคคลชื่อ........................................... อายุ...............ปีสัญชาติ...............
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่...............หมู่ที่ .................
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด............................... โทรศัพท์............................... โทรสาร.....................................
ข้อ๑ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................................................
ค่าธรรมเนียม....................บาทใบเสร็จรับเงินเล่มที่........... เลขที่........ ลงวันที่....... เดือน...............พ.ศ............
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร
กาลังเครื่องจักร.................... แรงม้าจานวนคนงาน...................... คนตั้งอยู่ณเลขที่................ หมู่ท.ี่ .............
ตรอก/ซอย........................... ถนน...........................ตาบล...................................อาเภอ.....................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์........................................ โทรสาร.........................................
ข้อ๒ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๑และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวมทั้งกฎระเบียบคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
(๒.๒)...........................................................................................................................
(๒.๓)...........................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน............................ พ.ศ.........................
ออกให้ณวันที่............................เดือน...........................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ).......................................................
(.......................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบกอ. ๕
คาร้องทั่วไป

เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ ...................................................
วันที่...............เดือน……………..........พ.ศ. ...........................
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ปี
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ท.ี่ ......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน..............................
ตาบล...........................................อาเภอ.............................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร....................................................
ขอยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬดาเนินการดังนี้
๑. ..............................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ..................
๓. .............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ลงชื่อ............................................... (ผู้ยื่นคาร้อง) ลงชื่อ................................................. ( ผู้รับคาร้อง )
(................................................) (.................................................)
ข้อพิจารณาความเห็น
คาสั่ง
.................................................. .……...................................................... ...........................................................
.................................................. .……...................................................... ...........................................................
.................................................. ............................................................ …………………………………………………..
ลงชื่อ........................................... ลงชื่อ…................................................. ลงชื่อ.......................................................
(...........................................)(...................................................) (……….............................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ

