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หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ว่าดว้ยกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการ
กระท าใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนหรือจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนดประเภทของ
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้
ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2556  

....................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม    

อาศั ยอ าน าจต ามความ ใน มาต รา  ๖ ๐  ม าต รา  6 1   ม าต รา   6 2  และมาต รา   6 3                        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา 44              
มาตรา ๕๔  มาตรา๕๕  มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา 
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลบ้านแหลม  โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕6” 

ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  แล้วเจ็ดวัน 
          ข้อ 3  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม   
เรื่อง  การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547  

                   บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน       
เทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานที่ประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการ
สถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต 

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทาง
น้ า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น 

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ า ” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต หรือ
ให้บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพโดย
บริการหลักที่จัดไว้ ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม 
ประกอบด้วย เช่น การอบเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาบ าบัดและการควบคุมอาหาร 
โยคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ หรือไม่ก็
ได้  ทั้งนี้ บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทาง
การแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  44   วรรคหนึ่ง  

ข้อ ๕  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
      (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
      (๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
 
 
 
 



-3- 

      (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ 
     (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
     (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ สะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

               (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
     (๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  
     (๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย และการขายในตลาด 
     (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขน

สัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
     (๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์ 

หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
     (๘) การสะสมหรือล้างครั่ง 

๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
     (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
     (๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง 

หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นใน

สถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
     (๖) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
     (๗) ผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
     (๘) การผลิตแบะแซ 
     (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
     (๑๐) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
     (๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 
     (๑๒) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด 

หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
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     (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
     (๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
     (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
     (๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
     (๑๘) การผลิตผงชูรส 
     (๑๙) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
     (๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 
     (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
     (๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
     (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
     (๒๕) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคใน

ครัวเรือน 
     (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 

๕.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
     (๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
     (๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
     (๓) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
     (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
     (๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 

๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
     (๑) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
     (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
     (๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันหรือด้วยเครื่องจักร 
     (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     (๕) การผลิตยาสูบ 
     (๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
     (๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
     (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
     (๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
     (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
     (๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑) 
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     (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร 

หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑) 
     (๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการใน ๕.๖ (๑) 
     (๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๕.๖ (๑) 
     (๖) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
     (๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
     (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
     (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
     (๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
     (๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
     (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
     (๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
     (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
     (๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าค้ิว หรือการตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 
     (๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการ

แต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
     (๔) การอบไม้ 
     (๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
     (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
     (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
     (๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
     (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
     (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
     (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ 

(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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     (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านอง

เดียวกัน 
     (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
     (๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ 

ในท านองเดียวกัน 
     (๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ใน ๕.๙ (๑) 
     (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนในท านองเดียวกัน 
     (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
     (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่

มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๕.๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

     (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
     (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
     (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
     (๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
     (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
     (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
     (๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  ๕  กี่

ขึ้นไป 
     (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
     (๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
     (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
     (๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
     (๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
     (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
     (๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
     (๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
     (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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     (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
     (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
     (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
     (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
     (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
     (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

๕.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
     (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
     (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
     (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
     (๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
     (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๕.๗ (๑) 
     (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 
     (๗) การโม่ การบดชัน 
     (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
     (๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
     (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
     (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
     (๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
     (๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
     (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค 
     (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 
     (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
     (๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
     (๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
     (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
     (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
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     (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
     (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
     (๙) การก่อสร้าง 
     (๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

ข้อ ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

ข้อ ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น จะต้องตั้งอยู่ห่างจาก
ชุมชน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  100  เมตร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญ ของประชาชน 

ข้อ ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสง
สว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบ
ไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน 

ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
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(๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุง

อาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 
หมวด ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ข้อ ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ  ให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 
ข้อ ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง เพื่อควบคุมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ 
จะต้องปฏิบัติ รวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตาม

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือบ่อรับน ้าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบาย

น้ าได้สะดวก 
(๓) การระบายน้ าต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพื่อ

ป้องกันมิให้น้ าซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครกหรือท าการก าจัดน้ าโสโครก ไขมันให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
(๗) จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 
(๘) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอและจัดสถานที่มิ

ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค 
(๙) จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ในสถานที่

นั้น และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์ กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีท่ีส าหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามเทศ

บัญญัตินี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุดิบ

แห่งกิจการนั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้น ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะน าโรค 
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มิให้เป็นที่เพาะพันธุ์

แมลงและสัตว์พาหะน าโรคได้ และมีการก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หากจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ

เพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๔) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าไปในอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ  เพ่ือตรวจสอบหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
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(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ และประกาศก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

หมวด ๕ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะทีเ่ป็นการค้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐  ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ 
ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแหลมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.๒ 

ข้อ ๒๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับหรือช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ 

ข้อ ๒๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขโดยระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๒๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการค้าซึ่ง
ก าหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้ส าหรับกิจการค้าประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบ
กิจการค้าซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภท
ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ข้อ ๒๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ข้อ ๒๖  การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๓ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๒๗  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ 

ข้อ ๒๙  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ 
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ข้อ ๓๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ ๓๑  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” 
ก ากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน

สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี

การควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่แก้ไข
หรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ รายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีกหรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๓๓  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๓๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๘  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๒ มีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หมายเหตุ  :     เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบล           
บ้านแหลม  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2547  ซึ่งเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่น  
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎกระทรวง  ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545  
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่4)  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  
2546  ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           
ในด้านสาธารณสุข ได้ใช้บังคับมานานแล้ว  ประกอบกับได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่ 5)  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2550   และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่ 6)  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2552  เพ่ิมเติมรายชื่อ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการในการควบคุมและเพ่ิมเติมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ              
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแลและ
ป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มิให้มีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนเป็นส่วนรวม  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
   
 
 
 

..................................................................... 
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 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ในลักษณะท่ีเป็นการค้า 

ต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 
 

ล าดับที่ รายการ บาทต่อปี หมายเหตุ 
1 การเลี้ยงสัตว์บก , สัตว์ปีก , สัตว์น้ า , สัตว์เลื้อยคลานหรือ

แมลง  
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก  เช่น  ม้า , โค , กระบือ , สุกร ,  
      แพะ,แกะ , สุนัข , แมว , กระต่าย , หนู ฯลฯ 

 กิจการที่ก าหนดถ้าท า
ตามนัยแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการสวนครัว
และการเลี้ยงเพ่ือ
ประโยชน์แห่ง
ครัวเรือนไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามเทศ
บัญญัตินี้ 

     ก. ไม่เกิน  10  ตัว 100 
     ข. ตั้งแต่  10 – 30  ตัว 200 
     ค. เกินกว่า  30  ตวัขึ้นไป   500 
1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก  เช่น  เป็ด , ไก่ , ห่าน , นก ฯลฯ  
     ก. ไม่เกิน  100  ตัว 100 
     ข. ตั้งแต่  100  – 200  ตัว 200 
     ค. เกินกว่า  200  ตัวขึ้นไป 500 
1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้ง , หอย , ปู , ปลา , ปลาสวยงาม 
ฯลฯ                                  

 

     ก. พื้นที่ไม่เกิน   1  ไร่  100 
     ข. พ้ืนที่ตั้งแต่  1 – 20  ไร่ 200 
     ค. พ้ืนที่ตั้งแต่  20  ไร่  ขึ้นไป  300 
1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  เช่น  งู , จระเข้  ฯลฯ 1,000 
1.5 การเลี้ยงแมลง  เช่น  ตั๊กแตน , จิ้งหรีด  ฯลฯ 100 

2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
     ก.ไม่เกิน  10 ตัว  

 
200 

 

     ข.ตั้งแต่  10  ตวัขึ้นไป 500 
3 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

500  

4 การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การ
ขายในตลาด  และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
     ก.ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

500 

 

     ข. โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยัง

มิได้ฟอก 
5,000  

6 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ที่ยังไม่ได้แปรรูป 5,000  
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ล าดับที่ รายการ บาทต่อปี หมายเหตุ 
7 การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 200  
8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย และการขายใน
ตลาด 

500  

9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือ ส่วนอื่น ๆ ของ
สัตว์ 

200  

10 การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การ
สะสม  หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

1,500  

11 การสะสมหรือการล้างครั่ง 500  
12 การผลิตเนย  เนยเทียม 1,000  
13 การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบู

ดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
     ก.การท ากะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  

 
 
 

300 

 

     ข.การท าน้ าปลา  น้ าบูดู 
         (1) ไม่เกิน  5,000  ลิตร 

 
400 

         (2)  เกิน  5,000  ลติร 1,000 
     ค.การท าเต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  ซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  1,500 
     ง.การท าไตปลา  หอยดอง  น้ าเคย 100 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500  

15 การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี้ยวมันกุ้ง  
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500  

16 การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต
อาหารจากสัตว์  พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่
ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 

200  

17 การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

500  

18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเสน้  
เกี้ยมอ๋ี 
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

2,000 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
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ล าดับที่ รายการ บาทต่อปี หมายเหตุ 
19 การผลิตแบะแซ 2,000  
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

3,000 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
21 การประกอบกิจการ  การท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ 

ขนมเปี๊ยะ 
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

500 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
22 การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  

ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

1,000 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
23 การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดื่ม

ชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

5,000 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
24 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

1,000 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 
25 การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 2,000  
26 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  

น้ าส้มสายชู 
3,000  

27 การค่ัวกาแฟ 500  
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

     ก.เครื่องจักรก าลังตั้งแต่  2  แรงม้า  ขึ้นไป 
 

1,000 
 

     ข.เครื่องจักรก าลังต่ ากว่า  2  แรงม้า 300 
29 การผลิตผงชูรส 5,000  
30 การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 

     ก.การผลิตน้ ากลั่น 
 

2,000 
 

     ข.การผลิตน้ าบริโภค 
        (1)  แบบบรรจุขวด 

 
500 

        (2)  แบบตู้หยอดเหรียญ 200 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  

ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
500  
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32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง         
อ่ืน ๆ 

500  

33 การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100  
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 2,000  
35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 2,000  
36 การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ก.ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังไม่เกิน  2 แรงม้า 

 
 

500 

 

     ข.ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  3 – 19  แรงม้า 1,000 
     ค.ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  20 – 99  แรงม้า 1,500 
     ง.ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  100 – 299  แรงม้า 2,000 
     จ.ใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง  300  แรงม้า ขึ้นไป 2,500 

37 การเก็บ  การถนอมอาหาร  ด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  5  
แรงม้าข้ึนไป 

1,000  

38 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
     ก.โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่  2  แรงม้า  ขึ้นไป 

 
2,000 

 

     ข.โดยใช้เครื่องจักรต่ ากว่า  2  แรงม้า 500 
39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องส าอางต่าง ๆ  
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

3,000 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
40 การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 1,000  
41 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,000  
42 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

5,000 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
43 การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 1,000  
44 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 3,000  
45 การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านอง

เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
2,000  

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 1,000  
47 การผลิตยาสูบ 

     ก.การผลิตยาสูบโดยใช้เครื่องจักร 
 

5,000 
 

     ข.การผลิตยาสูบโดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
     ค.การผลิตยาเส้นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 100 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร 

300  
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49 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
     ก.การผลิตปุ๋ย 

 
3,000 

 

     ข.สะสมปุ๋ย  มีเนื้อท่ีเกินกว่า 100 ตร.ม. 500 
     ค.สะสมปุ๋ย  มีเนื้อท่ีต่ ากว่า 100 ตร.ม. 200 

50 การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000  
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 3,000  
52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ  
     ก. โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

1,500 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น

กิจการใน (52)  
500  

54 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  
การรีด  การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้น
กิจการใน (52)  

500  

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  
นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน (52) 

500  

56 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน  (52) 

500  

57 การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการ
ล้างแร่ 

2,000  

58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่น
สารกันสนิมยานยนต์ 
     ก.มีเนื้อที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

 
 

500 

 

     ข.มีเนื้อท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 1,000 
59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ

หรือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล 
     ก.มีเนื้อที่ไม่เกิน   200  ตารางเมตร 

 
 
 

500 

 

     ข.มีเนื้อท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 1,000 
60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการ
ซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว
ด้วย  

500  

61 การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 500  
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62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
     ก.การผลิตแบตเตอรี่ 

 
2,000 

 

     ข.การซ่อมการอัดแบตเตอรี่ 400 
63 การปะ  การเชื่อมยาง 

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

200 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 500  
65 การผลิตไม้ขีดไฟ 3,000  
66 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  

การท าคิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     ก.ไม่เกิน  10  แรงม้า  

 
 

1,000 

 

     ข.เกินกว่า  10  แรงม้า 2,000 
67 การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น  

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้
หรือหวาย 
     ก.การผลิตสิ่งของด้วยไม้หรือหวายด้วยเครื่องจักร 

 
 
 

500 

 

     ข.การพ่นหรือทาสีหรือสารเคลือบเงากับผลิตภัณฑ์จากไม้ 
        หรือหวาย 

1,000 

68 การอบไม้ 3,000  
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000  
70 การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

2,000 
 

     ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
71 การผลิตกระดาษต่าง ๆ  

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

3,000 
 

     ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
72 การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

     ก.มีเนื้อที่ไม่เกิน   100  ตารางเมตร 
 

200 
 

     ข.มีเนื้อท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  500 
73 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2,000  

74 การประกอบกิจการ  อาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการ ใน
ล าดับที่  73  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
     ก.กิจการต่ ากว่า  10  หอ้ง 

 
 
 

1,000 

 

     ข.กิจการมากกว่า  10  ห้องข้ึนไป 2,000 
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75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  
เว้นแต่การให้บริการในล าดับที่  73  หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500  

76 การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน        
     ก.ไม่เกิน  10  ห้อง            

 
1,000 

 

     ข.ตั้งแต่  10  - 20   ห้อง  2,000 
     ค.ตั้งแต่  21  ห้องขึ้นไป        3,000 

77 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้อง
แบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
     ก.ไม่เกิน   5 ห้อง  

 
 

200 

 

     ข.ตั้งแต่  6 – 10  ห้อง 500 
     ค.ตั้งแต่  11 – 20  ห้อง 1,000 
     ง.ตั้งแต่  21 – 40  ห้อง 2,000 
     จ.ตั้งแต่  41   ห้องขึ้นไป 3,000 

78 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500  
79 การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
400  

80 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน  เว้นแต่การให้บริการในล าดับที่  73  

1,000  

81 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการ
เล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

1,000  

82 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
     ก.เก้าอ้ีเสริมสวยหรือแต่งผม  จ านวน  1 – 2  ตัว  

 
 

300 

 

     ข.เก้าอ้ีเสริมสวยหรือแต่งผม  จ านวน  3  ตวัขึ้นไป 500 
83 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการ

ควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การ
บริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการในล าดับ
ที่ 73 หรือการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

500  

84 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 1,000  
85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

     ก.กิจการสนามกอล์ฟ 
 

5,000 
 

     ข.กิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
86 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การ

สาธารณสุข  วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
500  
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87 การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 500  
88 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 500  
89 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 500  
90 การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการ

ทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ตั้งแต่  5  กี่ข้ึนไป 
     ก.ด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  แรงม้าขึ้นไป 

 
 

3,000 

 

     ข.ด้วยเครื่องจักรต่ ากว่า  5  แรงม้าหรือก่ีกระตุก 500 
91 การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 2,000  
92 การปั่นฝ้ายหรือนุ่น  ด้วยเครื่องจักร 4,000  
93 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000  
94 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร  ตั้งแต่  5  เครื่องข้ึนไป 

     ก.ต่ ากว่า  20  เครื่อง 
 

1,000 
 

     ข.เกินกว่า  20  เครื่องขึ้นไป 3,000 
95 การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ  500  
96 การซัก  การอบ  การรีด  หรือการอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 200  
97 การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  2,000  
98 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

     ก.โดยใช้เครื่องจักร 
 

1,000 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
99 การระเบิด  การโม่  การป่นหิน  ด้วยเครื่องจักร 5,000  

100 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก.ไม่เกิน  5,000  กิโลกรัม 

 
500 

 

     ข.เกินกว่า  5,000  กิโลกรัม 1,000 
101 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

     ก.การสะสมซีเมนต์  หิน  ทราย 
 

1,000 
 

     ข.การผสมซีเมนต์ 3,000 
102 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500  
103 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  

     ก.โดยใช้เครื่องจักร     
 

3,000 
 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
104 การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว  ดินสอพอง หรือการ

เผาหินปูน 
2,000  

105 การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่มีใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา   
กระเบื้องยาง  ผ้าเพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 

1,000  

106 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 5,000  
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107 การผลิตกระดาษทราย 5,000  
108 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 3,000  
109 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออก

ซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย 
2,000  

110 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
     ก.การผลิตก๊าซ  การบรรจุก๊าซ  การขนส่งก๊าซ 

 
3,000 

 

     ข.สถานประกอบการที่มีการสะสมก๊าซ  มีเนื้อที่ตั้งแต่    
        100 ตร.ม.  ขึ้นไป 

1,000 

     ค.สถานประกอบการที่มีการสะสมก๊าซ  มีเนื้อที่ต่ ากว่า    
        100 ตร.ม.   

500 

111 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
     ก.ต่ ากว่า  400  ลิตร 

 
 

300 

 

     ข.ตั้งแต่  401 – 10,000  ลิตร 500 
     ค.มากกว่า  10,000  ลติร 1,000 

112 การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค๊ก 3,000  
113 การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (58)  500  
114 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     ก.โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

1,000 

 

     ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 
115 การโม่  การบดชัน 500  
116 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 2,000  
117 การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

     ก.การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
 

300 
 

     ข.การผลิต  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 
118 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์

ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
1,000  

119 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

500  

120 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000  
121 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 500  
122 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอัน

เป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
     ก.การผลิต  การขนส่ง ดอกไม้เพลิง 

 
 

2,000 

 

     ข. การสะสมดอกไม้เพลิง 1,000 
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123 การผลิตแชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 1,000  
124 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช

หรือพาหะน าโรค 
     ก.การผลิต  การบรรจ ุ

 
 

3,000 

 

     ข.การสะสม  การขนส่ง 500 
125 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 500  
126 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
     ก.เครื่องจักรตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 

 
 

1,000 

 

     ข.เครื่องจักรต่ ากว่า  5  แรงม้า 500 
     ค.การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 100 

127 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
     ก.มีเนื้อที่ต่ ากว่า   100  ตารางเมตร 

 
 

300 

 

     ข.มีเนื้อท่ีเกินกว่า  100  ตารางเมตร 500 
128 การผลิตเทียน  เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 200  
129 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

     ก.โดยใช้เครื่องไม่เกิน  2  ตัว 
 

300 
 

     ข.โดยใช้เครื่องเกิน  2  ตัว  ขึ้นไป 500 
130 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500  
131 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000  
132 การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

     ก.พื้นที่ไม่เกิน  5  ตารางเมตร 
 

200 
 

     ข.พื้นที่  5 – 10  ตารางเมตร 500 
     ค.พื้นที่ตั้งแต่  10  ตารางเมตร  ขึ้นไป 1,000 

133 การพิมพ์สีบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 500  
134 การก่อสร้าง 

- สถานที่ที่ประกอบการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
อาคาร  สะพาน  หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  รวมทั้งการ
ต่อเติมอาคารด้วย คิดพื้นที่ก่อสร้างเป็นตารางเมตร 

 
ตร.ม.            

ละ 1 บาท 

 
-เก็บได้สูงสุดไม่เกิน 
10,000.-บาท 

135 กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 1,000  
 
 
 
 
 
 



 
แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 
เขียนที่.................................................................  

วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................  
  
 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ ..................ป สัญชาต.ิ..................... 
บ้านเลขท่ี..................หมูที.่............ตรอก/ซอย...................ถนน.......................... แขวง/ต าบล............................
เขต/อ าเภอ...............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ....................................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................  

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
  (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท........................................................      
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร  
  (   )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท........................................ ..............................  
...................................คนงาน...............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด..................แรงมา  
 (   )  กิจการตลาด  ที่มีการจ าหน่าย......................(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)  
 (   )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท..................................  
ณ  บริเวณ.............................................โดยวิธีการ.............................................  
 (   )  กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ   
  ประเภทเก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก าจัดที่...................................................... 
  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบก าจัดอยู่ที่.................................................. 
  เก็บขนมูลฝอย โดยแหล่งก าจัดอยู่ที่......................................................………. 
  เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยระบบก าจัดอยู่ที่....................................................   
ตอ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .......................................................................พร อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานและ เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ  

 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัว....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ  
 ๓.๑  ................................................................................ ...........................................  
 ๓.๒  ............................................................................................................................    
 ๔.  ........................................................................ ............................................................  
 ๕.  .......................................................................................................................... ........... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

       
        (ลงชื่อ) .................................................................ผู้ขอใบอนุญาต 

(............................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ......................................................... 
......................................................................................... ................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

                   (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(................................................) 

        ต าแหน่ง ..................................................วันที่ ......./......../........ 
 

 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

ต าแหน่ง ............................................ วันที่ ...... ./........./......... 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 



แบบค าขอต่อใบอนุญาต 
 

เขียนที่ ............................................... 
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .................... 

 
 ข้าพเจ้า ................................................................อายุ ................ปี สัญชาติ .......................  
อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมูท่ี่ .................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ................... ..................... 
แขวง/ต าบล ............................................ เขต/อ าเภอ ........................................ จังหวัด ........... .................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ..............................................................  
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .............. เลขท่ี ............./............ ออกให้เมื่อวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .. ............. 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ 

๑) ส าเนาบัตรประชาชน 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ 

 ๓.๑ ..................................................................................... .. 
 ๓.๒ ......................................................................................  

๔) .............................................................................................................................  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใบแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
( .......................................................) 

 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
เพราะ ......................................................................... 
................................................................................. 
(ลงชื่อ) .....................................เจ้าพนักงานสาธารสุข 
         ( ......................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................... 

วันที่ ........./.............../................. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... 
        ( ...................................................) 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

วันที่ ............/............./.................. 

 
 
 
 


