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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 
....................................................... 

 
 

หลักการ 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  

 
 

เหตุผล 

 เทศบาลต าบลบางปลา ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕59 เพ่ือควบคุมการการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดประเภทของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปส าหรบัให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ และเพ่ิมเติมประเภทกิจการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ          
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับกิจการภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
เมื่อได้ตราเทศบัญญัติขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบล
บางปลา จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕59 และตรา         
เทศบัญญัตนิี้ขึ้นใช้บังคับ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 

……………………………………………………. 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65  
มาตรา 71 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาล
ต าบลบางปลา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางปลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบางปลา เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของ
สถานประกอบกิจการนั้น 

  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร         
การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า    

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ            
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน 

  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ        
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ          
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มผีลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใด
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ ท าให้มีผลกระทบหรืออาจ        
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลบางปลา 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4/1 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

  “ข้อ 4/1 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้           
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้” 

  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ในข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” 

  ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ 9 ในข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ” 

  ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ 9 ในข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ          
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย       
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” 

  ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (11) ของ 9 ในข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” 

  ข้อ 9 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (22) ของ 9 ในข้อ 5 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559  

  “(22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุ
สินค้า” 

  ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ         
สถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น           
และกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในหมวด 2 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล หมวด 3 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมวด 4 การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการ และหมวด 5 ใบอนุญาต แห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด 2 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผูด้ าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

                              . 
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 

  ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาน
เลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ 
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  การก าหนดสถานที่อ่ืนใดเพ่ิมเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบป้องกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษา 
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวน          
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาด 
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ
มูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัด
ให้มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน 
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด
เหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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  ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้องไม่
เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

 
ส่วนที่ ๒  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 
 

  ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ         
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอ่ืน           
ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 19 สถานประกอบกิจการ ที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่                
ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ 
สิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาด
ของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย โดยมี
ระบบป้องกันอันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมื อ หรือ
เครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

  ข้อ 22 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

  ข้อ 23 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย 
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น        
เหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้น  
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หมวด 3  
ใบอนุญาต 

                              . 

  ข้อ ๒๔ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ด าเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

  ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (3) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
  (4) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
  (5) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอ่ืนทีจ่ าเป็น เช่น ส าเนาใบอนุญาตขอใช้อาคาร 

  ข้อ 26 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
รับค าขอจะต้องตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่า
ค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน         
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย
และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

  ให้เจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล          
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด       
ในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี ค าสั่ง         
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม         
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ         
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
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  ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

  ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

  ภายใต้บังคับพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 

  ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ     
ทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง         
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้        
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๓๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง โดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 





 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565  

ล าดับที ่ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 1,000 
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  
     เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู 
     หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

5,000 

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภณัฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายในตลาด 5,000 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 5,000 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 5,000 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 5,000 
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว ์
     หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

5,000 

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง   
     ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

1,000 

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 1,000 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม หรือ 
     ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

3,000 

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า  
     ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ 
     ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

1,000 

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น 1,000 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน  2,000 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 2,000 
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋  
     เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึง 

1,000 

(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลติภณัฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 2,000 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
          ก. โดยใช้เครื่องจักรก าลังแรงม้ารวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
          ข. โดยใช้เครื่องจักรก าลังแรงม้ารวมกันเกิน 20 แรงม้า 

1,000 
2,000 

(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑจ์ากน้ านมสัตว ์ 3,000 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  
       และผลิตภณัฑเ์นยผสม 

2,000 

(๑๑) การผลติไอศกรีม 2,000 
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 2,000 
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3. (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 2,000 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู น้ าตาลเมา 5,000 
(๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 2,000 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 2,000 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้   .  
        เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

3,000 

(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 5,000 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 5,000 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 5,000 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 1,000 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 5,000 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 3,000 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 5,000 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อปุกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 2,000 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 3,000 
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 2,000 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 2,000 
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ 3,000 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 2,000 
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๓,000 
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในท านอง 
     เดียวกัน 

๓,000 

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ๓,000 
(๕) การผลิตยาสูบ 3,000 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  ๒,000 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 2,000 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช ๒,000 
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๓,000 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่  3,000 
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) ๕,000 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  
     ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

2,000 

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล  หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น 
     กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

2,000 

(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) ๕,000 
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๕,000 
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7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
       ก. พื้นที่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
       ข. พื้นที่เกิน     100  ตารางเมตร   

2,000
๓,000 

(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  
     หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
          ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
          ข. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร   

1,000 
2,000 

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย  
     และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
     ดังกล่าวด้วย 
          ก. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
          ข. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร   

1,000 
2,000 

(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 1,000 
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 1,000 
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 500 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500 
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
     เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

2,000 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร ๓,000 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลติภัณฑ์จาก           
     ไม้หวาย ชานอ้อย 

๓,000 

(๔) การอบไม้ ๒,000 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๓,000 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ ๓,000 
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕,000 
(๘) การเผาถ่าน สะสมถ่าน ๑,000 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร 
(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย  
    สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
    เพื่อสุขภาพ 

๒,000   

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 

๕,000 

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม 
     กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย 
     สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

๒,000 
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9. (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ           
     ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อ 
     สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2,000 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราว  
     ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
          ก. มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง 
          ข. มีห้องพัก 21 - 50 ห้อง 
          ค. มีห้องพักเกิน 50 ห้องขึ้นไป 

๒,000 
๓,000 
๕,000 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใด  
     ท านองเดียวกัน 
          ก. มีห้องพัก 1 - 24 ห้อง 
          ข. มีห้องพัก 25 - 50 ห้อง 
          ค. มีห้องพัก 51 - 100 ห้อง 
          ง. มีห้องพัก 101 - 150 ห้อง 
          จ .มีห้องพัก 151 - 200 ห้อง 
          ฉ. มีห้องพักเกิน 200 ห้องขึ้นไป 

๒00 
๔00 
๖00 
800 

1,000 
2,000 

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๓,000 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ          
     ตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

๓,000 

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ  
     ให้บริการใน ๙ (๑) 

๓,000 
 

(๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ๕,000 
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย             
       ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

๔00 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 1,000 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 1,000 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ๕,000 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ  
       สิ่งแวดล้อม 

3,000 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 2,000 
(๑๙) การประกอบกิจการให้มีการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 2,000 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 2,000 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 1,000 
(22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า 5,000 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก ๕,000 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ๑,000 
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 2,000 
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10. (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 2,000 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนด้วยเครื่องจักร ๓,000 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ๒,000 
(๗) การซักอบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 1,000 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕,000 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๓,000 
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 5,000 
(๓) การผลิตเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕,000 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุดตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 
     ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 

๑,000 

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ๒,000 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ๒,000 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ๒,000 
(๘) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 3,000 
(๙) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 2,000 
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย ๒,000 
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 2,000 
(๑๒) การล้าง การขัด การพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการ 
       ที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๕) 

1,000 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย  3,000 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 1,000 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
         ก. กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 สะสม (มือหมุน/หลอดแก้ว/อัตโนมัติ 500, มือจ่าย 1,000) 
         ข. กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ขนส่ง 
         ค. กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ผลิต กลั่น 

1,000 
1,500 
2,000 

(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ๕,000 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๗ (๑) ๒,000 
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  
     หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๕,000 

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน ๒,000 
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี ๓,000 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒,000 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,000 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๓,000 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง ๕,000 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ๕,000 
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ล าดับที ่ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

12. (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๓,000 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 1,000 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว                                                                   1,000 

13. กิจการอื่น ๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๓,000 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
         ก. การซ่อม 
         ข. การผลิต 

๕00 
๓,000 

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๓,000 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร ๕00 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
        - พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
        - พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

1,000 
5,000 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๓,000 
(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น 
     ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓,000 

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๒,000 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๓,000 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลงหรือสัตว์พาหะน าโรค 1,000 
(๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๕,000 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๕,000 

 
 
 
 
 



แบบค ำขอรับใบอนุญำต / ต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจการ      . 

 
 เขียนที ่             . 

วันท่ี    เดือน    พ.ศ.          . 
 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)                                          . 

 เป็นบุคคลธรรมดำ  อาย ุ            ปี   สัญชาติ     
เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขท่ี   __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __     
อยู่บ้านเลขที ่               หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                         ถนน                         ต าบล/แขวง            . 

อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                 โทรศัพท ์                                   โทรสาร                     . 

 เป็นนิติบุคคลประเภท                                                          จดทะเบียนเมื่อ                                           . 

มีส านักงานอยู่เลขท่ี                 หมู่ที่           ตรอก/ซอย                          ถนน                     ต าบล/แขวง                         . 

อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                 โทรศัพท ์                                   โทรสาร                     . 

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

1. (นาย,นาง,นางสาว)                                                                     อยู่บ้านเลขที ่                   หมู่ที ่             . 

ตรอก/ซอย             ถนน                     ต าบล/แขวง                        อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                           . 

โทรศัพท ์                                           โทรสาร     

2. (นาย,นาง,นางสาว)                                                                     อยู่บ้านเลขที ่                   หมู่ที ่             . 

ตรอก/ซอย             ถนน                     ต าบล/แขวง                        อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                           . 

โทรศัพท ์                                           โทรสาร     
 

 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต่อเจ้ำพนักงำนท้องถื่น  ดังน้ี 

1. ช่ือสถานประกอบการ                                                                           . 

ประกอบกิจการ                                                 .ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท                 ล าดับที ่            . 

ก าลังเครื่องจักรโดยรวม                     แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง          ห้อง หรือจ านวนท่ีนั่ง 

             ที่น่ัง  กรณีที่เป็นกิจการที่เกียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว                ตัว)  จ านวนคนงาน                   คน 

2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี                       หมู่ที ่               ตรอก/ซอย                      ถนน                          . 

ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                      โทรศัพท ์                       โทรสาร                    . 

อาคารประกอบการมีเนื้อที่              ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี             ตารางเมตร 

ที่ดินบริเวณสถานนประกอบการเป็นของ                  . 

อาคารประกอบการเป็นของ                                                                    อาคารประกอบการ   มีอยู่เดิม    ก่อสรา้งใหม่ 

ลักษณะของอาคารประกอบการ                                                            (เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 

ได้รับใบอนญุาตปลูกสร้างอาคารประเภท                                                                                                                   . 

ค าขอเลขท่ี / . 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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สถานประกอบการอยู่ใกลเ้คียงกับ                                                                                                                       .       

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   มี    ไม่มี      

3. ท างานปกติตั้งแต่เวลา                      น. ถึงเวลา                      น.  รวมวันละ                      ช่ัวโมง 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห ์     . 

4. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  รวม               คน 
4.1 เจ้าหน้าที่บรหิารและวิชาการ                    คน 
4.2 คนงานชาย                    คน  คนงานหญิง                    คน 
4.3 ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ                    คน 
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ                    คน 
4.5 แรงงานต่างด้าว  รวม               คน 
 -  สัญชาติ                       ชาย                 คน  หญิง                 คน 
 -  สัญชาติ                       ชาย                 คน  หญิง                 คน 
 -  สัญชาติ                       ชาย                 คน  หญิง                 คน 
 

5. หลักฐานที่น ามาประกอบการพจิารณาค าขออนุญาต 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือโฉนดที่ดินท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 

 3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลพร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

   4. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตาม  
            กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ  
            ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 

  5. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือที่ดินหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขอรับ 
   ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 

  6. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ 
   ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง) 

  7. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  8. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

  9. แผนท่ีพอสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  10. อ่ืนๆ (ระบุ)              

.                                                   

. 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
     (ลงช่ือ)                             ผู้ขอรับใบอนุญาต 

              (                          ) 
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ส่วนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 เลขท่ี   ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.  . 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 

    ไม่ครบ   1.)                                                              . 

   2.)                . 

   3.)                . 
 

  (ลงช่ือ)                                            . 

               (                                         ) 

  ต าแหน่ง                                            . 
 

 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 เลขท่ี   ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.  . 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 

     ไม่ครบ   1.)                                                              . 

   2.)                   . 

   3.)                   . 

 

 ชื่อ / บริษัท                                                      เล่มที่ / เลขที่                

 รับใบอนุญำตได้ต้ังแต่วันที่     . 
 

  (ลงช่ือ)                                            . 

               (                                         ) 

  ต าแหน่ง                                            . 
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 เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลบางปลา 

- เพื่อโปรดพิจารณา 
- ช่ือ / บริษัท     ได้ยื่นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
- กองสาธารณสุขฯ ได้ตรวจสุขลักษณะ อาคาร สถานท่ี ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาลและอนามยั 

สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 
 
 

  (ลงช่ือ)                                               . 

               (                                            ) 

  ต าแหน่ง                                               . 

 

 
  (ลงช่ือ)                                               . 

               (                                            ) 

  ต าแหน่ง                                               . 
 ข้อพิจำรณำ  

  ไม่อนุญาต เหตุผลเพราะ                     .  

                                                                                         .   

                                                                                        .   

  อนุญาต         

 

  (ลงช่ือ)                                               . 

               (                                            ) 

                                                                            ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา                               
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 



 
 
 

แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำต  

ประกอบกิจการ........................................................................... 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ......  
 ๑. ข้าพเจ้า...............................................................อายุ......................ปี สัญชาติ ...............             
โดย......................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ                 
ตาม................................................................................................. ....................................................................              
ที่อยู่เลขที่............................ หมู่ที่........ตรอก/ซอย...................ถนน.............แขวง/ต าบล.................................            
เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................ผู้ขอใบแทน
ใบอนุญาต 
 ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้  
  ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  
  ๒.๒ กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
     ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  
    (ลงชื่อ) ................................................ ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
    (………………………………………..) 
 

 
ค าขอเลขที่.........../............. 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ....... ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
   1)................................................................................. 
   2)................................................................................. 
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง......................................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญำต 
ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ............................ 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
    1).................................................................................  
    2).................................................................................  
  
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........................วัน
นับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป 
  
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... 
               (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง.........................................................



 
 

 

 

 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลขที่                            . 

(1)  (1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้               สัญชาติ          
.อยู่บ้านเลขท่ี              หมู่ที ่          ต าบล               .อ าเภอ                        จงัหวัด                      
หมายเลขโทรศัพท์                    
 ชื่อสถานประกอบกิจการ                                                      
ประเภท                                                                                
อยู่บ้านเลขท่ี                  หมู่ที ่           ต าบล              อ าเภอ                 จังหวัด                           
หมายเลขโทรศัพท์                  พ้ืนที่ประกอบการ                            ตารางเมตร 
ก าลังเครื่องจักร               แรงม้า  จ านวนคนงาน                    คน   ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี                
หมู่ที ่      ต าบล              อ าเภอ               จังหวัด                  โทรศัพท ์                                          . 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ              บาท   (                                              )  
ตามใบเสร็จเล่มที ่       เลขที ่              ลงวันที่                             
 (2)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น
 (3)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น                  
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  
 (4)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

  4.1)           
  4.2)           
  4.3)          . 
                   

 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อ วันที่            เดือน                  พ.ศ.                
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ     วันที่            เดือน               พ.ศ.                                      

 
                                                                      (                                  ) 
 ต าแหน่ง                                         . 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปดิเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ  
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 

 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน     
(มีต่อด้านหลัง) 

 



 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 
ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................................ 
 

เล่มที.่.............เลขที่.../............ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้..................................................................................... 
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล........................อ าเภอ....................................
จังหวัด............................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................... ประเภท...........................................
มีพ้ืนที.่.....................................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่...................ต าบล...................................
อ าเภอ...................................จงัหวดั........................................... หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระท่ีส าคัญ 
เล่มที่.............เลขที่......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.........เดือน..... .............พ.ศ. ............ และจะสิ้นอายุ        
ในวันที่........... เดือน........................... พ.ศ. .................. 
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข          
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ................ 
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ถือเสมือนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ออกให้ เมื่อวันที่.......เดือน................. 
พ.ศ. ........ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
       ต าแหน่ง............................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค ำเตือน   (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องแสดงใบแทนใบอนุญำต นี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่

ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บำท 
 
   (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นทุกปีตำม ก ำหนดเวลำ 

หำกฝ่ำฝืนจะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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(ด้านหลัง) 
 

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 


