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หลักการ 

ปรับปรุงเทศบัญญัติ  ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2556 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบัญญัติ  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 ได้ใช้มาเป็นระยะ
เวลานานไม่สอดคล้องเหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบันประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558             
ลงวันที่  3  มิถุนายน  2558  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปรับปรุง
แก้ไขประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้นใหม่  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับการด าเนินการใน
ปัจจุบันและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว  ตลอดจนเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  เทศบาลต าบลบ้านแหลมจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2565 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลบ้านแหลม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  26  มาตรา  40  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2560  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลบ้านแหลมโดยความ
เห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2565 
  ข้อ  ๒  ให้เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้อย่าง 
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล             
บ้านแหลม  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2556 
  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ 
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  “กิจการ” หมายความว่า กิจการใดหรือการกระท าใดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น  
โดยเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา   5  และมาตรา  
๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานประกอบ
กิจการนั้น 
  “ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
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  “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
  “มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  “ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  อากาศเสีย  มวลสารหรือสิ่งอ่ืนใด 
ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
  “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  แพ  ตลาด  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  44  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  มาตรา  44  วรรคหนึ่ง    
  ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  6  ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือน  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  ข้อ  7  สถานประกอบกิจการประเภทใดจ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลกิจการหรือ
ด าเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพ
สังคม  ให้สถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
  ข้อ  8  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 
  ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (1)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (2)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง  
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑)  การฆ่า  หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด 
   (2)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (3)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
   (๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  
หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
   (6)  การผลิต  โม ่ ป่น  บด  ผสม  บรรจ ุ สะสม  หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน 
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 
  ๓. กิจการทีเ่กี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การ
ขายใน ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  
น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   (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  หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม ้ หรือพืช
อย่างอ่ืน 
   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้ม  
ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเก็ตตี ้ พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึง 
   (๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 



- 4 - 
 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  น้ าส้มสายชู  
ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
   (๑๕)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
   (16)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   (๑7)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช  ผัก  
ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑8)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑9)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (20)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 
   (๒1)  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒2)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒3)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒4)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  ๔. กิจการทีเ่กี่ยวกับยา  เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
   (1)  การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง  รวมทั้งสบู่ที่ใช้
กับร่างกาย 
   (๓)  การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ  
  ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช   หรือแป้งอ่ืน ๆ   
ในท านองเดียวกัน 
   (4)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
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   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย   
   (๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช  
   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด  
  ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (1)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะ
หรือแร่ 
   (๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน            
๖ (๑)   
   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
   (4)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
   (๕)  การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖)  การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่  
  ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
    (๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒)  การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   (๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบ ไฟฟ้า  ระบบปรับ
อากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   (4)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ 
จ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖)  การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗)  การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (9)  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ          
ยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้หวาย  ชานอ้อย 
   (๔)  การอบไม้ 
   (๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (6)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
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   (๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน   
  ๙. กิจการที่เก่ียวกับบริการ 
   (1)  การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย     
ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว  
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 
   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (8)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทก  คาราโอเกะ 
หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน 
   (๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ 
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 
   (๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  ในท านอง
เดียวกัน  
   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
   (๑3)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก   
   (๑4)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๑5)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑6)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑7)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 
   (๑8)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑9)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
   (20)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒1)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
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   (๒2)  การประกอบกิจการให้บริการสะสม  ตู้บรรจุสินค้า  หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุ
สินค้า 
  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (1)  การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓)  การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
   (๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
   (๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘)  การย้อม ฟอก กัดสผี้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒)  การระเบิด  โม ่ บด  ป่น  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่  
บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  11  (2) 
   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (6)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙)  การผลิต  ตัด  บด  กระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  
ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 
  ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (1)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวท าละลาย 
   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์
ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (7)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๘)  การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
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   (๙)    การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
   (๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  
  ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ 
   (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (3)  การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (8)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 
   (๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล 
  ข้อ  9   ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมต้อง 
ด าเนินการให้เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ใน            
ใบอนุญาตก าหนดไว้เกี่ยวกับกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งกฎกระทรวง  และประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ  10  สถานประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้  สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือ สถานประกอบ 
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่
กรณี 
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หมวดที ่๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกบัการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ 

ของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
  ข้อ  11  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถาน
เลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรือผู้ป่วยพักป่วยพักฟ้ืน  หรือพิการ  หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ 
ของประชาชนเป็นพิเศษ  ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มี  ระบบ 
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงคุณลักษณะและประเภทของสถาน  
ประกอบกิจการ  
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ข้อ  12  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ ขออนุญาต
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและมีป้ายหรือมีแสงสว่างเพียงพอ  มีเครื่องหมายแสดง 
ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
   (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๓)  ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 
  ข้อ  ๑3  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยให้ถูกลักษณะ  ดังนี้ 
   (1)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ  
ของมูลฝอย  รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  ทั้งนี้ 
ภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  มีฝาปิด  ไมม่ีสิ่งอ่ืนใด  อันเกิด 
จากมูลฝอย  ตกหล่น  รั่วไหลออกจากภาชนะ  และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
   ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม  มีขนาดที่เหมาะ 
เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม  ปิดถุงด้วยการมัดให้มิดชิด  รวมทั้ง 
จัดการป้องกันมิให้มูลฝอย  น้ า  กลิ่น  หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น  รั่วไหลออก 
   (๒)  มูลฝอยที่มีสภาพ  ลักษณะหรือขนาดที่ไม่สามารถบรรจุภาชนะหรือถุงบรรจุมูลฝอยให้
คัดแยกไว้ต่างหาก  ตามประเภทของมูลฝอยโดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 
   (3)  ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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   (๔)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  ๑4  สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้น้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดการ
ระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการด าเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวทีก่ าหนด 
  ข้อ  ๑5  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  ๑6  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบการปรุงอาหารหรือ
สะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้ง  กฎกระทรวง  เทศบัญญัติ
และประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ  ๑7  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน 
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดเหตุ 
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ  ๑8  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ า บริโภค
ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อสุขภาพทุกวัน และรวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสถานที่ตั้งบริการน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ  ๑9  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ 
กิจการนั้น ๆ  ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และการป้องกันเหตุร าคาญ 

 
  ข้อ  20  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ 21  สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ปลอดภัยส าหรับ
เกบ็รักษาวัตถุอันตราย  หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  22  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และเครื่อง ดับเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
ให้มีการบ ารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตก าหนด 
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  ข้อ  23  สถานประกอบกิจการต้องมีข้อบังคับห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ             
มึนเมา  หรือสิ่งเสพติดในขณะปฏิบัติงาน 
  ข้อ  24  สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรืออ่ืนใด 
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็นเหมาะสมกับ 
คุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และขนาดของการประกอบกิจการ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  25  สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่  ปลอดภัย 
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัยโดยมี  ระบบ
ป้องกันอันตราย  และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการใช้และป้องกันเครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี ้ การจัดวาง
หรือการจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน  และต้องมีการดูแล 
ตรวจสอบ  และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 
  ข้อ  26  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามกฎหมาย  
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  27  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือน  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้
สารเคมี  หรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุม  และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ  ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้พบเหตุนั้นที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 
  ข้อ  28  กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้องจัดให้มีการดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ  รวมถึง
มีการส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
 

หมวดที ่๓ 
หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
  ข้อ  29  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมตามข้อ 
8  ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
  ข้อ  30  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม  ตามข้อ  8  ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสาร ซ่ึง
อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  วัน  เดือน  ปี  ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการ 
   (2)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องจด 
ทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลด้วย 
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   (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (๔)  สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน  (ถ้ามี)   
   (5)  เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
   (6)  หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ  31  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัติ
นี้ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ  32  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ เข้าข่าย หรือ ขนาด
กิจการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการใดๆตามกฎหมาย  ก่อนยื่นค าขออนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ตามท่ีกฎหมายนั้นก าหนด 
  ข้อ  33  การขอการออกใบอนุญาต และการด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องให้ใช้แบบค าขออนุญาตและ
แบบค าขอต่อใบอนุญาตตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ  ๓4  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือค าขออื่นใดให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอถ้า 
ปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทีก่ าหนด 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวบรวมความไม่ถูกต้องความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว 
เดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  15  วันนับแต่วันได้รับค าขอ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ได้ใน 
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความเห็นรายการเอกสารหรือพยานหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งก าหนดเวลาใน 
การยื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าทีล่งนามไว้ในบันทึกนั้นด้วยและมอบ
ส าเนาบันทึกตามวรรคสองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติ 
  ข้อ  ๓5  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกได้ทันตามข้อ  ๓4  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนค าขอพร้อม
ทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 
  ข้อ  ๓6  เมื่อปรากฏว่าค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งก าหนดเวลาที่จะไปตรวจ 
สถานประกอบกิจการ ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่ายังสามารถแก้ไขได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง ก าหนดระยะเวลา
ท าการแก้ไขตามสมควรแต่ต้องไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงระยะเวลาการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
  ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  หากไม่
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สามารถแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขอเพ่ือออกใบอนุญาตหรือมี 
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตต่อไป 

  ข้อ  ๓7  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้  
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามก าหนดในเทศบัญญัตินี้  ในกรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ ขยายเวลาออกไป
ได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๓8  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล 
  ข้อ  ๓9  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่  หรือเครื่องจักร 
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
  ข้อ  40  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกการประกอบกิจการ ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย  
  ข้อ  41  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก  ให้ใช้เพียงใน 
เขตอ านาจของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  30  วัน  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ 
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ต่อใบอนุญาต 
  ข้อ  42  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย              
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  43  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และ 
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน  และใบแจ้งความต่อเจ้าพนักงานแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอใบ
แทนใบอนุญาต  พร้อมน าใบอนุญาตใบเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ  44  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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  ข้อ  ๔5  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ 
   (2)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้  
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น 
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ 
ด ารงชีพของประชาชน 
  ข้อ  46  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ 
ใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่ง 
ไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  47  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการอีกไม่ได้จนกว่า 
จะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
  ข้อ  48  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก าหนด
ไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน ใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ายังมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า   
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับ
จนครบจ านวน 
  ข้อ  49  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล          
บ้านแหลม 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ  50  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ  51  บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในวาระพิจารณาของเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นให้ถือว่าเป็นค าขอตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  52  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งออกโดยอาศัย 
อ านาจตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕56  ซึ่งถูกยกเลิก
โดยเทศบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งออกโดยอาศัย อ านาจตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่..........เดือน......................พ.ศ................. 
 
 
        ลงชื่อ  
           (นายวัน  เมฆอัคคี) 
             นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
 
          เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ    
        (.............................................) 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
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บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 
ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

1  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
 1.1  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  การอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
    1.1.1  การเลี้ยงสัตว์บก  เช่น  ม้า โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  
กระต่าย  หนู 
           ก. ตั้งแต่  10  -  20  ตัว 
           ข. ตั้งแต่  21  -  30  ตัว  
           ค. ตั้งแต่  31  ตัวขึ้นไป 
      
   1.1.2  การเลี้ยงสุกร 
           ก. ตั้งแต่  3  -  5  ตัว 
           ข. ตั้งแต่  6  -  10  ตัว  
           ค. ตั้งแต่  11  -  20  ตัว 
           ง. ตั้งแต่  21  ตัวขึน้ไป 
 
    1.1.3 การเลี้ยงสัตว์ปีก  เช่น  เป็ด  ไก่  ห่าน  นก 
           ก. ตั้งแต่  10  -  20  ตัว 
           ข. ตั้งแต่  21  -  30  ตัว  
           ค. ตั้งแต่  31  ตัวขึ้นไป 
 
    1.1.4  การเลี้ยงสัตว์น้ า  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  ปลาสวยงาม 
           ก. พ้ืนที่ตั้งแต่  0.5  -  1  ไร ่
           ข. พ้ืนที่ตั้งแต่  1  -  2  ไร่ 
           ค. พ้ืนที่ตั้งแต่  2  ไร่ขึ้นไป             
 
    1.1.5  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  เช่น  งู  จระเข้  
 
    1.1.6 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
           ก. ตั้งแต่  5  -  10  ตัว  
           ค. ตั้งแต่  11  ตัวขึ้นไป  
 
    1.1.7  การเลี้ยงแมลง  เช่น  ตั๊กแตน  จิ้งหรีด 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
1  1.2  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ   

 ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี ้   
 ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  400  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  400  ตรม. ขึ้นไป 

 
 
 

1,000 
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2  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
 2.1  การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ 
 ขายในตลาด 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 2.2  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
 
 2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 
 2.4  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
 
 2.5  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือก  กระดอง  เขา   
 หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธี 
 ใดๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
 
 2.6  การผลิต  โม ่ ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์    
 หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ  
 ของสัตว์ 
           ก. การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  
           ข. การสะสม 
 
 2.7  การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
3  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร    

 การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 3.1  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี๊ยว    
 ซีอ๊ิว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน 50 ตรม. 
           ข. พ้ืนที่ตั้งแต่  51 – 100  ตรม. 
           ค. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  ขึ้นไป 
 
 3.2  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  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
           ก. การผลิต การหมัก  
           ข. การสะสม 
 
 3.3  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก    
 ผลไม ้ หรือพืชอย่างอ่ืน  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.4  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด   
 นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
 
 3.5  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.6  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย   
 เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
           ก. การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. การผลิตใช้เครื่องจักร 
           ค. การสะสม 
  
 3.7  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่  
 คล้ายคลึง  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
3   3.8  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ  

           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
  3.9  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.10  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์  
 เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.11 การผลิตไอศกรีม 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.12  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.13  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิด  
 ผงอื่นๆ  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.14  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  
 น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.15  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
           ก. การผลิตน้ ากลั่น 
           ข. การผลิตน้ าบริโภค 
              - แบบบรรจุขวด 
              - แบบเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
  3.16  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 

           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 3.17  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจาก  
 พืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 3.18  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือ 
 ภาชนะอ่ืนใด    
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 3.19  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน 50 แรงม้า 
                      - ตั้งแต่ 51 – 100 แรงม้า 
                      - เกิน 100 แรงม้า ขึ้นไป 
 
 3.20  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร  
                      - ไม่เกิน 50 แรงม้า 
                      - ตั้งแต่ 51 – 100 แรงม้า 
                      - เกิน 100 แรงม้า ขึ้นไป 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
3  3.21  การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

 
 3.22  การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
          ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 3.23  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
 
 3.24  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
           ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  5 – 20  แรงม้า  
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  21 – 50  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  50  แรงม้า  ขึ้นไป 
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4  กิจการเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์     
 ท าความสะอาด 
 4.1  การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรือบรรจุยา  
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน 100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง    
 รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 4.3  การผลิต  บรรจุส าล ี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
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4  4.4  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  

           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
  
 4.5 การผลิตผงซักฟอก  สบู่ น้ า ยาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความ  
 สะอาดต่างๆ 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
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5  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
 5.1  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ ามันจากพืช  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
                      - ไม่เกิน  50  แรงม้า 
                      - ตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
                      - เกิน  100  แรงม้า ขึ้นไป 
  
 5.2  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
 
 5.3  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู    แป้งจากพืช  หรือ
แป้งอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 5.4  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ  ก็ตาม  
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
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5  5.5  การผลิตยาสูบ 

           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร  

 5.6  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  21 – 50  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  50  แรงม้า  ขึ้นไป 

 5.7  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
           ก. การผลิต  
           ข. การสะสม 

 5.8  การผลิตเส้นใยจากพืช   
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  100  แรงม้า  ขึ้นไป 

 5.9  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย   
 ข้าวโพด 

 
1,000 
2,000 

 
500 

1,000 
1,500 

 
 

2,000 
1,000 

 
 

500 
1,000 
2,000 

1,000 

6  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
 6.1  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่างๆ  
 ด้วยโลหะ  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 

 6.2  การถลุงแร่การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน  6.1  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 6.3  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
 หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  6.1 

 
 6.4  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ  
 โลหะอ่ืนใด  ยกเว้น  กิจการในข้อ  6.1 
            ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  100  ตรม. 
            ข. พ้ืนที่ตั้งแต่  101 –  200  ตรม. 
            ค. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม. ขึ้นไป 
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6  6.5  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมียกเว้นกิจการใน  6.1 

 
 6.6  การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือล้างแร่ 
           ก. การท าเหมืองแร่ 
           ข. การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 

500 
 
 

5,000 
2,000 

7  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 7.1 การต่อประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
           ก. การต่อ  การประกอบ  
           ข. การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม  
                      - พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม.  
                      - พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.  ขึ้นไป 
  
 7.2 การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  
 
 7.3  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกลระบบไฟฟ้า   
 ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร   
 หรือเครื่องกล  
           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200  ตรม.  
           ข. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.  ขึ้นไป  
 
 7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้  
 บริการ  หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง               
 ยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว  
           ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตรม.  
           ข. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  201 – 400  ตรม. 
           ค. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  400 ตรม.  ขึ้นไป 
 
 7.5  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
           ก. พื้นที่ไม่เกิน  400  ตรม.  
           ข. พ้ืนที่เกิน  400  ตรม.  ขึ้นไป 
 
 7.6  การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
           ก. การผลิต 
           ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
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7  7.7  การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
           ก. รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
           ข. รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรกล 
 
 7.8  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
 
 7.9  การสะสม  การซ่อม  เครื่องกล  เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็น  
 ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
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8 
 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
 8.1  การผลิตไม้ขีดไฟ 
 
 8.2  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  21 – 50  แรงม้า 
           ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  50 แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 8.3  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้  หรือ 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย  ชานอ้อย 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร        
 
 8.4  การอบไม้ 
 
 8.5  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 8.6  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร  
 
 8.7  การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร  
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8  8.8  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

          ก. พื้นที่ไม่เกิน  100  ตรม.  
          ข. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  ขึ้นไป   

 
200 
500 

9  กิจการที่เกี่ยวกับบริการ 
 9.1  การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม    
 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม  
 กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  50  ตรม.  แต่ไม่เกิน  100  ตรม.    
           ค. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  แต่ไม่เกิน  200  ตรม.  
           ง. พ้ืนที่เกิน  200 ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  50  ตรม.  แต่ไม่เกิน  100  ตรม.    
           ค. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  แต่ไม่เกิน  200  ตรม.  
           ง. พ้ืนที่เกิน  200 ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.3  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  
 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการ  
 เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  50  ตรม.  แต่ไม่เกิน  100  ตรม.    
           ค. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  แต่ไม่เกิน  200  ตรม.  
           ง. พ้ืนที่เกิน  200 ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.4  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 
 การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถาน 
 ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
          ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  50  ตรม.  แต่ไม่เกิน  100  ตรม.    
           ค. พ้ืนที่เกิน  100  ตรม.  แต่ไม่เกิน  200  ตรม.  
           ง. พ้ืนที่เกิน  200 ตรม.  ขึ้นไป 
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9  9.5  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้            

 บริการพักชั่วคราว  ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด  โดยมคี่าตอบแทนหรือ  
 กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
           ก. มีจ านวนห้องไม่เกิน  10  ห้อง 
           ข. มีจ านวนห้องตั้งแต่  10 – 20  ห้อง  
           ค. มีจ านวนห้องตั้งแต่ 21  ห้อง  ขึ้นไป 
 
 9.6  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า 
 หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
           ก. มีจ านวนห้องไม่เกิน  5  ห้อง 
           ข. มีจ านวนห้องตั้งแต่  6 – 10  ห้อง 
           ค. มีจ านวนห้องตั้งแต่  11 – 20  ห้อง 
           ง. มีจ านวนห้องตั้งแต่  21 – 40  ห้อง 
           จ. มีจ านวนห้องตั้งแต่  41  ห้อง  ขึ้นไป 
 
 9.7  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 
 9.8  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทก      
 คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน 
            ก พ้ืนที่ไม่เกิน  50  ตรม. 
            ข พ้ืนที่เกิน  50  ตรม. แต่ไม่เกิน  200  ตรม.  
            ค พ้ืนที่เกิน  200  ตรม. แต่ไม่เกิน  400  ตรม.  
            ง พ้ืนที่เกิน  400 ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.9  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในท านองเดียวกัน     
 เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ข้อ 9.1 
             ก. พื้นที่ไม่เกิน  300  ตรม.  
             ข. พ้ืนที่เกิน  300  ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.10  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่นๆ     
 ในท านองเดียวกัน  
             ก. พื้นที่ไม่เกิน  300  ตรม.  
             ข. พ้ืนที่เกิน  300  ตรม.  ขึ้นไป 
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9  9.11  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
           ก.เก้าอ้ีเสริมสวยหรือแต่งผม  จ านวน  1 – 2  ตวั 
           ข.เก้าอ้ีเสริมสวยหรือแต่งผม  จ านวน  3  ตัว  ขึ้นไป 
 
 9.12  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน 200 ตรม. ขึ้นไป 
 
 9.13  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก   
 
 9.14  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
 
 9.15  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 
 9.16  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 
 9.17  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข    
 วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
 
 9.18  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
 
 9.19  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.20  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.  ขึ้นไป 
 
 9.21  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับ              
 ฝากสัตว์ชั่วคราว 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.  ขึ้นไป 
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9  9.22  การประกอบกิจการให้ปริการสะสม  ตู้บรรจุสินค้า  หรือลานจอดรถหัว  

 ลากตู้บรรจุสินค้า 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.   
           ค. พ้ืนที่เกิน  400 ตรม.  
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10  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 10.1  การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 10.2  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
 
 10.3  การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร  
           ก ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  50  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  51 – 100  แรงม้า 
           ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  100  แรงม้า  ขึ้นไป 
 
 10.5  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
           ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  5 -10 เครื่อง 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  11 - 20 เครื่อง  
           ค. ใช้เครื่องจักรเกิน  21  เครื่องขึ้นไป 
 
 10.6 การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 10.7  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
           ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  21 – 50  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  50 แรงม้า  ขึ้นไป  
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
10  10.8  การย้อม  ฟอก  กัดส ี หรือสิ่งทออ่ืนๆ 

          ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 

 
200 

1,000 
11  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 11.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 11.2  การระเบิด  โม ่ บด  ป่นหรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
 
 11.3  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่   
 คล้ายคลึง 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 11.4  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการ 
 ขุด  ตัก  ดูด  โม่  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต          
  ใน 11.2 
           ก. การสะสม 
           ข. การผสม 
 
 11.5  การเจียระไน พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 
 11.6  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 11.7  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
 
 11.8  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
 
 11.9  การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
           ก. การผลิต 
           ข. การตัด บด 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
11  11.10  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 

 
 11.11  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 
 11.12  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ  
 วัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการในข้อ 6.5 

3,000 
 

3,000 
 

2,000 
 

12  กิจการทีเ่กี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคม ี ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่างๆ 
 12.1 การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือตัว 
 ท าละลาย  
           ก. การผลิต 
           ข. การบรรจุ การสะสม การขนส่ง 
                      - ไม่เกิน 5,000 ลิตร 
                      - เกิน 5,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 10,000 ลิตร 
                      - เกิน 10,000 ลิตร ขึ้นไป 
 
 12.2 การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ  
           ก. การผลิต 
           ข. การบรรจุ การสะสม การขนส่ง 
                      - ไม่เกิน  1,000  ลิตร 
                      - เกิน  1,000  ลิตร  แต่ไม่เกิน  2,000  ลิตร 
                      - เกิน  2,000  ลิตร  ขึ้นไป 
 12.3 การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
           ก. การผลิต  การกลัน่ 
           ข. การสะสม  การขนส่ง           
                      - ต่ ากว่า  500  ลิตร 
                      - ตั้งแต่  500 – 100  ลิตร 
                      - มากกว่า  1,000  ลิตรขึ้นไป                   
 
 12.4 การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
           ก. การผลิต 
           ข. การสะสม การขนส่ง 
 
 12.5 การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในข้อ  7.1 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
12  12.6  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

 เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
           ก. ไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. ใช้เครื่องจักร 
 
 12.7  การโม่  การบดชัน 
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 12.8  การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 12.9  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
           ก. การผลิต 
           ข. การล้างฟิล์มถ่ายรูป 
           ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
 
12.10  การเคลือบ  การชุบวัตถ ุ ด้วยพลาสติก  พลาสติก  เซลลูลอยด์           
 เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 12.12  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  
 12.13  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
 
 12.14  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น   
 ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
           ก. การผลิต  
           ข. การสะสมและขนส่ง  
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 12.15  การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 12.16  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง  สารก าจัดศัตรูพืช  หรือ  
 พาหะน าโรค  ยกเว้น  เพ่ือใช้ในครัวเรือน 
           ก. การผลิต 
           ข. การบรรจุสะสมและขนส่ง 
 
 12.17  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ยกเว้น การผลิตเพ่ืออุปโภคใน
ครัวเรือน  
           ก. การผลิต 
           ข. การบรรจุ การสะสมกาว 
 
 กิจการอื่น ๆ 
 13.1  การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
           ก. ใช้เครื่องจักรต่ ากว่า  5  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรมากกว่า  5 - 10  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรมากกว่า  10  แรงม้าข้ึนไป 
 
 13.2  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า   อุปกรณ ์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
           ก. การผลิต  
           ข. การซ่อม 
                     - พ้ืนทีต่่ ากว่า  100  ตรม. 
                     - พ้ืนที่มากกว่า  100  ตรม. 
 
13.3  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
  13.4  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร  
           ก. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
           ข. การถ่ายเอกสาร 
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ล าดับที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
13  13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  

 
 13.6  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
           ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตรม. 
           ข. พ้ืนที่ตั้งแต่  201 – 400  ตรม. 
           ค. พ้ืนที่เกิน  400  ตรม.  ขึ้นไป 
 
13.7  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือ  
 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 13.8  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
           ข. โดยใช้เครื่องจักร 
 
 13.9  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
           ก.  พ้ืนที่ต่ ากว่า  50  ตรม. 
           ข.  พ้ืนที่มากกว่า  50  ตรม. 
 
 13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 
13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 
 
 13.12 การก่อสร้าง 
           ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  200 – 300  แรงม้า 
           ข. ใช้เครื่องจักรมากกว่า  300 - 500  แรงม้า  
           ค. ใช้เครื่องจักรมากกว่า  500  แรงม้าขึ้นไป 
 
13.13 การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล 
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แบบค าขอใบอนุญาต 

       เขียนที่     ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

            วันที่ ……..……. เดือน……………………..พ.ศ…..……… 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………..…………..อายุ………………….. ปี  สัญชาติ ……………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ………….………. หมู่ที่ ……..….. ตรอก/ซอย ………….……………………. ถนน ………………………………….. 
แขวง/ต าบล …………………………..………. เขต/อ าเภอ ………..……………………… จังหวัด ………………..……………..…… 
หมายเลขโทรศัพท์ …………………..……………... 
 ขอยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  ใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
ประเภท ………………………………………………………………………………………. ก าลังเครื่องจักร ........................แรงม้า  
จ านวนคนงาน........................... คน   ชื่อสถานประกอบการ................................................................. .............. 
  (  )  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
  (  )  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
  (  )  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตาราง
เมตร  ประเภทกิจการ............................................ชื่อสถานประกอบการ.............................................. .. 
  (  )  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตร ประเภทกิจการ........................................ชื่อสถานประกอบการ.....................................  
ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น )  นายวัน  เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  (  )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (  )  อื่นๆ (ระบุ)............................................ 
  (  )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
  (  )  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………. 
   
   
 
 
  
 
 
 
 
    
    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ) ………….…………….……………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (…….……………………………………………….) 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
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( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )   เห็นควรอนุญาต  และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบฯ   เป็นเงิน…….……..บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……….. 
 (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………..…………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

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

ความเห็นผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      …….…….….….…ควรอนุญาต…………..…..….. 
 

       (ลงชื่อ)……………………………..…………………… 

ความเห็น ………………………อนุญาต………………..…….. 

       (ลงชื่อ)………………..………………………………… 
                 (...............................................) 
            ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) 
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แบบ อภ.2 

 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลมที.่.......................เลขที.่........................ปี.......................  

  อนญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ……………………เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………….………อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่ 
……………………………………………………..ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................... 
หมู่ที.่..................ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต……………………………………………………. 
จงัหวด.............................................โทรศพัท.์..............................................โทรสาร…………………………………………….. 
  ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ  ประเภท............................................................... 
ล าดับที.่.............................ค่าธรรมเนียม..............................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................................................ 
เลขที่……………………………….ลงวันที.่...............………เดือน…………………..…………………พ.ศ. ……………………..โดยใช้ชื่อ 
สถานประกอบการว่า..................................................................... พ้ืนที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 
ก าลังเครื่องจักร………………………………..…………….แรงม้า  จ านวนคนงาน......................................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที ่
……………………..................หมู่ที…่…………………….ตรอก/ซอย…………..……………………ถนน…………………………………….  
ต าบล..................................................อ าเภอ....................................................จ างหวัด....... ....................................... 
โทรศพัท.์..........................................โทรสาร...........................................  
 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอ่ไปนี้ 
                      (1)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     (2).......................................................................................................................... .................... 
                           ............................................................................................................................... ................ 
        ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่…………….....เดือน………………………………….พ.ศ. ……………………  
 

ออกให้  ณ  วันที่....................เดือน.........................พ.ศ. ......................  
 
 
      (ลายมือชื่อ)………………………………………….. 
            (…………………………………..) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ใบเสร็จเลขที่….……......./……….. 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

        เขียนที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
       วันที่ ……..……. เดือน……………………..พ.ศ…..……… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………..…………..อายุ………………….. ปี  สัญชาติ ……………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ………….………. หมู่ที่ ……..….. ตรอก/ซอย ………….……………………. ถนน ………………………………….. 
แขวง/ต าบล …………………………..………. เขต/อ าเภอ ………..……………………… จังหวัด ………………..……………..…… 
หมายเลขโทรศัพท์ …………………..……………... 
 ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  ใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
ประเภท ………………………………………………………………………………………. ก าลังเครื่องจักร ........................แรงม้า  
จ านวนคนงาน........................... คน   ชื่อสถานประกอบการ...............................................................................  
  (  )  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
  (  )  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
  (  )  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อย
ตารางเมตร ประเภทกิจการ........................................ชื่อสถานประกอบการ........................................ ............ 
  (  )  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่ไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร  ประเภทกิจการ........................................ชื่อสถานประกอบการ.....................................  
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)  นายวัน  เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  (  )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (  )  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................ 
  (  )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (  )  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

           (ลงชื่อ) ……….…………………..……………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (……….…...……………..……………….) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เห็นควรอนุญาต  และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบฯ   เป็นเงิน…………….……..บาท 

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

 
ความเห็นผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       …….…….….….…ควรอนุญาต…………..…..….. 

(ลงชื่อ)……………………………..…………………… 

ความเห็น ………………………อนุญาต………………..…….. 

       (ลงชื่อ)………………..………………………………… 
                 (...............................................) 
            ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) 


