
ผูประกอบการย่ืน
เอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารและ
สถานที่ประกอบกิจการ 

การออกใบอนุญาต 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
จะดําเนินการออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอและไดตรวจสอบ
หลักฐานถูกตองครบถวนแลว 
 ผูประกอบกิจการตองมารับใบอนุญาตภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง 
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในระยะเวลาดังกลาวถือวา 
สละสิทธิ ์
การตอใบอนุญาต 
 ผูประกอบกิจการตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม 
ภายใน  30  วัน  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   
 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมีอายุ  1 ป  และใช 
ไดภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหูลองเทานั้น 
บทกําหนดโทษ 
 ผูประกอบกิจการรายใดฝาฝนไมมีใบอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามจะมีโทษ 
จําคุกไมเกิน  6  เดือน  หรือปรับไมเกิน  10,000  บาท 
ข้ันตอนการขออนุญาต 
                                      ระยะเวลา  15  วัน  กอนประกอบกิจการ 
 
                                        
                                                          ระยะเวลา  30  วัน  นับแตวันที่รับ 
                                                                                                      คําขออนุญาต 
                                     ผาน 
                                                  ระยะเวลา  15  วันนับแต 
                                                                           ตรวจเอกสารเสร็จ 
                          ไมผาน 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหูลอง 

โทร. 0-7541-6109                                                                                                           
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เจาพนักงานทองถิ่น / 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

อนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาต 



  
     องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  ไดออกขอบัญญัติ เร่ือง  ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข  พ. ศ.  2535  มาตรา 31, 32      เพ่ือใชบังคับในเขตตําบลหูลอง 
จํานวน  5  ประเภทกิจการ  รายละเอียด  ดังนี้ 
 
     1.  กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน   
หรือแมลง การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม  การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 
    2.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ไดแก  การผลิตเนย  เนยเทียม   การผลิตกะป  น้ําพริก
แกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ การผลิตเสนหมี่  
ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  การผลิตแบะแซ   การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด  หรือภาชนะอื่น
ใด    การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ  ฯ ล ฯ  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใช
สวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ
กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว    การผลิต  
การแบงบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร  น้ําสมสายชู  การคั่วกาแฟ    การผลิตลูกช้ินดวยเคร่ืองจักร   การ
ผลิตผงชูรส   การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ   การผลิต
ไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึง
กัน   การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร     ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
                                                                                                              
3.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  ไดแก  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การลาง  การอบ  
  การรม การสะสมยางดิบ  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานอง    
เดียวกันดวยเคร่ืองจักร   การสีขาวดวยเคร่ืองจักร  การผลิตยาสูบ   การขัด  การกะเทาะ   การบดเมล็ดพืช  การ
นวดขาวดวยเคร่ืองจักร การผลิต  การสะสมปุย  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักรการตาก  
การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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4. กิจการเก่ียวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ไดแก  การตอ  การประกอบ   
การเคาะ  การปะผุ   การ พนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  การประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั ้น  มี
การซอม หรือปรับปรุงยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย  การลาง  การอัดฉีดยานยนต  การผลิต  
การซอม  การอัดแบตเตอร่ี   การปะ  การเช่ือมยาง   การอัดผาเบรค  ผาคลัชท 
 
5. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  ไดแก  การผลิตภาชนะดินเผา   
หรือผลิตภัณฑดินเผา    การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร   การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนตหรือ  
วัตถุที่คลายคลึง    การสะสม การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง    การเจียระไนเพชร  พลอย  
หินกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง  การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ   การผลิตชอลค  
ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน  การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  
หรือสวนผสมเชน  ผาเบรค  ผาคลัชท  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน     
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว    การผลิตกระดาษทราย     การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

            
             เอกสารท่ีใชในการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายตอสุขภาพ 
                ผูประกอบกิจการตองย่ืนเอกสารในการขออนุญาต  ดังนี ้
                   1.    บัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง 
  2.    ทะเบียนบาน ,  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                   3.    สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา 
                         ( กรณีที่กอสรางหลัง  พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  พ. ศ.  2522  ใชบังคับ ) 

4. กรณีเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 
                           ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

5. กรณีเจาของกิจการไมสามารถย่ืนคํารองดวยตนเอง  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 
ที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูมอบและ 
ผูรับมอบที่รับรองสําเนาถูกตอง 

6. ใบอนุญาตของปที่ลวงมาแลว  (กรณีขอตอใบอนุญาต) 
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