ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลโนนราษีไดตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท และเหมาะสมกับ
สภาวการณป2จจุบันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
หมวด ๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
โนนราษี และโดยอนุมัติของนายอําเภอบรบือ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ใหใชขอบัญญัตินี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี เมื่อไดประกาศไวโดย
เปAดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนราษีแลว ๗ วัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งในสวนใดที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือ
แยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๑
บททั่วไป
-----------------------------ขอ ๕ ใหกิจการตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุมภายใน
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี คือ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปHก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเก็บคาดู หรือ
บริการไมวาทางตรง หรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการ
ฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑที่มาจากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปNน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่น
ใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสม หรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปA น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การขายตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กQวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปUอง ขวด หรือภาชนะใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมป2งสด ขนมป2งแหง จันทรอับ ขนมเปHWยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปUอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศครีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร

(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟ2น แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปAดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปXงมันสําปะหลัง แปXงสาคู หรือแปXงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักรกล
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุUย
(๘) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ ๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักร หรือกYาซ หรือไฟฟXา ยกเวนกิจการในขอ ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการในขอ ๖ (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการในขอ ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมรถยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผาเบรค ผาครัชท
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบ
เงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ในขอ ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะหรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการในขอ ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนในทํานอง
เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริการรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน
ขอ ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือฝ[กซอมสนามกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุขวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การป2\นดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปNาน ฝXาย หรือนุน
(๓) การป2\นดาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร

(๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปNนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลค ปูนพลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือสวนผสม เชน ผา
เบรค ผาครัชท กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝXาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๑) การผลิตกระดาษทราย
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปAโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทํา
ละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกYาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปAโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑปAโตรเลี่ยม
ตาง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคYก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการในขอ ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟAลมถายรูป หรือฟAลมภาพยนต
(๑๐) การเคลือบ การชุบดวยวัตถุพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง

(๑๑) การผลิตพลาสติก เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟXา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟXา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตตุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุผลิตภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
หมวด ๒
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
----------------------------------------ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๕ ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ ที่ใชประกอบการและ
มาตรการปXองกันอันตรายตอสุขภาพ ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๗ เมื่อพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันใชขอบัญญัตินี้แลว หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งกําหนดใหควบคุมดังระบุในขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๕ ตองปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดใหตามควรแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้นตองอยูในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไปใหพนจากสถานที่นั้น
ไดสะดวก
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร
มีลักษณะเรียบไมรั่วซึม น้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมอยูในลักษณะที่ขัดตอสุขลักษณะ หรือเปนที่
เดือดรอนรําคาญแกประชาชน
(๔) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ประกอบการสวนใดควรจะตองทําพื้นดวย
วัตถุถาวรเพื่อปXองกันมิใหน้ํารั่วซึม หรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือตองมี
เครื่องชวยระบายน้ํา เครื่องปXองกัน กําจัดควัน เถา มูล กลิ่น ไอ หรืออื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ผูประกอบกิจการจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
(๕) ตองจัดใหมีแสงสวางและทางระบายน้ําใหเพียงพอ รวมทั้งตองจัดสถานที่ใหสะอาด
เรียบรอยไมเปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค
(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น
(๗) ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะ
(๘) สําหรับสถานที่เลี้ยงสัตว ตองมีบริเวณที่ขังหรือปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ
(๙) สถานที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตองมีสถานที่ตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
(๑๐) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และหรือคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่น ซึ่งอาจมีคําแนะนําหรือสั่งเพิ่มเติมเปนการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีไดตามความ
จําเปน
ขอ ๙ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดในขอ ๕ ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการ และมาตรการปXองกันอันตรายตอสุขภาพ
ดังตอไปนี้

(๑) ตองรักษาดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ตามกําหนดขอ ๘ ใหอยูในภาวะอันดี
อยูเสมอ ตองทําความสะอาดสถานที่ประกอบการใหสะอาดอยูเสมอและรวมทั้งตองดูแลรักษา
พื้นที่และรางระบายน้ําใหอยูในสภาพใชการไดดีอยูเสมอ
(๒) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ
(๓) ตองรักษาสถานที่ใหสะอาดเรียบรอยไมเปนที่อยูอาศัยหรือเพาะพันธสัตว นําโรค
(๔) ตองยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานที่ประกอบ
กิจการเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนกิจการที่กระทําไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงค
ใหทราบแลว
(๕) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
หมวด ๓
หลักเกณฑการขออนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม คาบริการ
-------------------------------ขอ ๑๐ ผูประสงคขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งมีการ
ควบคุมตามที่กําหนดในขอ ๕ ตองยื่นเรื่องตามแบบ กอ. 1 ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวย
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่กําหนดในขอ ๘ ครบถวนและการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตไดตามแบบ กอ. 2
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต
แลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น
การแจงตามวรรคกอนใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต
ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณีทราบ กรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับ
หนังสือใหสงหนังสือแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือปAดหนังสือนั้นไวที่เปAดเผยเห็นได
งาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการของผูตองรับหนังสือและใหถือวาไดรับทราบหนังสือนั้นแลว
ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง หรือวันปAดหนังสือแลวแตกรณี

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปHนับแตวันที่ออก ใหผูไดรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาต
ไวในที่เปAดเผย ณ สํานักทําการของตน
ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวดวยสุขลักษณะของการประกอบการ
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยเครงครัด
ขอ ๑๕ หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาตตอง
ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบถึงการ
สูญหายถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้ คือ
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจภูธรในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใชแบบ กอ. 2 โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน”
กํากับไวพรอมลง วัน เดือน ปH ที่ออกใบแทนพรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนหรือตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกใบตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทํา ลาย หรือชํา รุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม พรอมเลมที่ เลขที่ วันเดือนปH ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม
ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ
กอ. 3 พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ การตออายุใหทําไดคราวละหนึ่งปHนับตั้งแต
วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
ขอ ๑๘ การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองชําระภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ
ยี่สิบของยอดเงินคาธรรมเนียม
ขอ ๑๙ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ดังตอไปนี้
(๑) คําขอใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหใชแบบ กอ. 1
(๒) ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหใชแบบ กอ. 2
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหใชแบบ กอ. 3
(๔) คํารองหรือคําขออื่นใดนอกจากที่ระบุขางตน (๑) - (๓) ใหใชแบบคํารองทั่วไป

ขอ ๒๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดใด ๆ ใหผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ เปนการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
------------------------------------ขอ ๒๑ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้บังคับใช ผูดําเนินกิจการตาม
ประเภทที่ขอบัญญัตินี้กําหนดเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคาโดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๑๑ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท
ขอ ๒๒ ผูดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ ผูใดฝNาฝ`นไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปและกําหนดในขอ ๖, ๘ และ ๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
ขอ ๒๓ หามมิใหผูใดสะสมวัสดุที่อาจทําใหเกิดเพลิงลุกไฟไหมไดงายไวในอาคารหรือ
บริเวณอาคารและที่ดินเอกสิทธิ์ครอบครอง ตองไดอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูใดฝNาฝ`นปรับ
ครั้งละไมเกินหารอยบาทถวน
ขอ ๒๔ การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในชุมชนเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดวยเครื่องจักรกลหรือวิธีอื่น ๆ จะตองควบคุม กลิ่น เสียง ควัน น้ําเสีย ทําใหเกิดผล
กระทบตอความสงบและสุขภาพอนามัยของประชาชน ผูใดฝNาฝ`นปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๒๕ ผูใดใชพาหนะบรรทุกสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตวอื่น ๆ ที่มีกลิ่นเหม็นเปนที่นารังเกียจ
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําการขนยายถายเทหรือเปลี่ยนแปลงสภาพในที่สาธารณะ ตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ผูใดฝNาฝ`นปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๒๖ ผูไดรับอนุญาต ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวใน
ใบอนุญาตตามขอ ๒๐ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
--------------------------ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนราษีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายปราโมทย จิตธรรม
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี

บัญชีรายชื่อและอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอทายขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6
7

ประเภทการคา
การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. การเลี้ยงตั้งแต 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว
ข. การเลี้ยงตั้งแต 10 ตัวขึ้นไปจนถึง 20 ตัว
ค. การเลี้ยงตั้งแต 21 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสุกร
ก. การเลี้ยงตั้งแต 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว
ข. การเลี้ยงตั้งแต 11 ตัวขึ้นไปจนถึง 20 ตัว
ค. การเลี้ยงตั้งแต 21 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. การเลี้ยงตั้งแต 5 ตัวขึ้นไปถึง 10 ตัว
ข. การเลี้ยงตั้งแต 11 ตัวขึ้นไปจนถึง 20 ตัว
ค. การเลี้ยงตั้งแต 21 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. การเลี้ยงตั้งแต 10 ตัวขึ้นไปถึง 50 ตัว
ข. การเลี้ยงตั้งแต 51 ตัวขึ้นไปจนถึง 100 ตัว
ค. การเลี้ยงตั้งแต 101 ตัวขึ้นไปจนถึง 500 ตัว
ง. การเลี้ยงตั้งแต 501 ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. สัตวแมนมประเภท แพะ แกะ ตัวละ
ข. สัตวแมนมประเภท โค กระบือ ตัวละ
การทําเนยเทียม
การฆาหาน เปด ไก ยกเวนการฆาในภัตตาคาร
โรงแรมหรือรานขาวแกง เพื่อปรุงอาหารในนั้นหรือ
การฆาเพื่อปรุงอาหารเรขาย
ก. ฆาตั้งแต5 ตัวขึ้นไป แตไมเกิน 20 ตัว
ข. ฆาตั้งแต21 ตัวขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ปH)
100
150
300
50
80
200
50
80
200
50
100
200
500
5
10
300

50
100

หมายเหตุ

แบบ กอ. 1
คําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
วันที่………….เดือน…………………พ.ศ……………….

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ….………………………………..อายุ…………..ปH
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่…………ถนน………………ตําบล………………..อําเภอ………………
จังหวัด……………………โทรศัพท………………….ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
1. ชื่อสถานที่………………………………….…ตั้งอยูเลขที่……………………ถนน………………
ตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………..………….ขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพรวม…………ประเภท คือ
1.1 …………………………………………………………………………………………
1.2 …………………………………………………………………………………………
1.3 …………………………………………………………………………………………
2. ผูจัดการชื่อ……………………………….อายุ…………ปH อยูบานเลขที่……………….
ถนน……………ตําบล…………….อําเภอ………………จังหวัด…………..โทรศัพท…………..
3. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
3.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ
3.3 สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล
3.4 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจของผูรับ
มอบอํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได
3.5 แบบแปลน และผังบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ

4. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและขอความ
ในแบบคําขอนี้เปนความจริง และขาพเจาพรอมที่จะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ง
กฎระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลโนนราษีทุกประการ
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการดังนี้

6. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยการจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ คําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับของขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลโนนราษีทุกประการ

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

แบบ กอ. 2
ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่………..เลขที่…………/………. เขียนที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนราษY
อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ……………………………….…………………อายุ……. ปH
สัญชาติ………..อยูบาน/สํานักงาน เลขที่………….ถนน………………..ตําบล………………………………..
อําเภอ………………..จังหวัด………………….……………โทรศัพท
1. เนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวม…………….ประเภท คือ
1.1…………………………………………………………………………..
1.2…………………………………………………………………………..
1.3…………………………………………………………………………...
2. ชื่อสถานที่………………ตั้งอยูบานเลขที่………….ถนน………………..ตําบล……………..
อําเภอ………………..จังหวัด……………….…………โทรศัพท…………………………………………..…….
ชื่อผูจัดการ…………………………………………………….
3. คาธรรมเนียม……………บาท/ปH ใบเสร็จรับเงิน เลมที่…………….เลขที่……….วันที่…………
เดือน…………….พ.ศ…………….
4. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้.4.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลโนนราษีวาดวยการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
4.2 ……………..………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเมื่อวันที่………….เดือน…………พ.ศ……………
ออกให ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ………….

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

รายการตออายุใบอนุญาต
ว.ด.ป. ว.ด.ป.
ที่อนุญาต ที่สิ้นอายุ

จํานวนเงิน
คาธรรมเนียม คาปรับ

คําเตือน

ลงชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

ว.ด.ป.

1. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปAดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต
2. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ตามขอ 2 ตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของยอดเงินคาธรรมเนียม
4. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

แบบ กอ. 3
คําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่………..เลขที่…………/………. เขียนที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….……………อายุ……. ปH
สัญชาติ………..อยูบาน/สํา นักงาน เลขที่………….ถนน……………..ตําบล…………………………….……..
อําเภอ………………..จังหวัด…………..……………โทรศัพท………………ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให
ดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
1. ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทเมื่อวันที่……..
เดือน…………..พ.ศ……….คาธรรมเนียมปHละ………….บาท ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ วันที่………
เดือน………………..พ.ศ…………..
2. ชื่อสถานที่………………ตั้งอยูบานเลขที่………….ถนน……………..ตําบล……………….………..
อําเภอ………………..จังหวัด…………………โทรศัพท…………………….ชื่อผูจัดการ………………………….
3. มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก 1 ปH โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตาม
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลโนนราษีวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ
ปฏิบัติเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลโนนราษีทุกประการ
4. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต พรอมไดแนบใบอนุญาตและเงินคาธรรมเนียม
จํานวน…………..บาทมาดวยแลว

ลงชื่อ……………………………ผูยื่นคําขอ
(………………………………)

แบบคํารองทั่วไป
เขียนที่ ................................................
วันที่.........เดือน...............พ.ศ. .............
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล............................
อายุ............ปH อยูบานเลขที่............หมูที่.............หมูบาน.........................ตําบล................................
อําเภอ....................................จังหวัด.......................................โทรศัพท............................................
มีความประสงค.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอใหองคการบริหารสวนตําบลโนนราษีดําเนินการดังนี้
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
..................................................(ผูยื่นคํารอง)
(..........................................)
ความเห็น
คําสั่ง
...................................
..................................
...................................
..................................
...................................
..................................
...............................ลงชื่อ
……………………….........................ลงชื่อ
(...........................................)
(...............................................)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภท
ของกิจการใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมในทองถิ่น เพื่อปXองกันอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชนการรักษาความสะอาด การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ซึ่งการดํา เนินการดังกลาว ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนราษีนี้
จึงขอเสนอรางขอบัญญัตินี้ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เหตุผล
เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตอง
มีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนราษี ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้

ขอบัญญัติองค.การบริหารสวนตําบลโนนราษี
เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
๒๕๕๕

องค.การบริหารสวนตําบลโนนราษี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

