เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2551
………………………………………………………………………………………

โดยเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวยเรื่องการควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ระกอบมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพิ่มเติมโดย มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่5) พ.ศ.2510 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ และไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นดังตอไปนี้
ขอ.1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เรื่อง

การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2551
ขอ2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ แลว 7 วัน
ขอ3. ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เรื่องควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
2548
ขอ 4. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดใสวนที่ตราไวในเทศบัญญัติซึ่งขัดหรือแยงกับเทศ
บัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 5. ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับกาสรแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
ขอ 6. ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งไดออกตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย่ งสัตว
(1.) การเลี่ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื่อยคลานหรือแมลง
(2.) การเลี่ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(3.) การประกอบกิจการเลี่ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(1.) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(2.) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตว ที่ยังมิไดฟอก
(3.) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวทยี่ ังมิไดแปรรูป
(4.) การเคีย่ วหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(5.) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(6.) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขา
สัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
(7.) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอื่นใดตอสัตว หรือสวนอื่นๆของสัตว

-3(8.) การสะสมหรือการลางครั่ง
3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(1.) การผลิตเนย เนยเทียม
(2.) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(3.) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(4.) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(5.) การนึ่ง การตม การเคีย่ ว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาการจากสัตว
พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(6.) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(7.) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตีย๋ ว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(8.) การผลิตแบะแซ
(9.) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอืน่ ใด
(10.) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(11.) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสว นหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(12.) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ
กระปองขวด หรือ ภาชนะอืน่ ใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(14.) การผลิต การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(15.) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(16.) การคั่วกาแฟ
(17.) การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่ งจักร
(18.) การผลิตผงชูรส
(19.) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(20.) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยาอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(21.) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(22.) การผลิตไอครีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(23.) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน
(24.) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(25.) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
(26.) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึน้ ไป
4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(1.) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(2.) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
(3.) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
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(5.) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชาํ ระตางๆ
5. กิจการที่เกีย่ วกับการเกษตร
(1.) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(2.) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3.) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร
(4.) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(5.) การผลิตยาสูบ
(6.) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(7.) การผลิต การสะสมปุย
(8.) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(9.) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(1.) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ
(2.) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 1
(3.) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรที่ตอกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 1
(4.) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ โครเมียม นิเกิลหรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการใน1
(5.) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน1

-6(6.) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
7.กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1.) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
(2.) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(3.) การประกอบกิจการเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(4.) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(5.) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(6.) การปะ การเชื่อมยาง
(7.) การอัดผาเบรก ผาคลัช
8.กิจการที่เกี่ยวกับไม
(1.) การผลิตไมขีดไฟ
(2.) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัด
ไมดวยเครื่องจักร
(3.) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสี
เคลือบเงาสีหรือการแตงอื่นใดผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(4.) การอบไม
(5.) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
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(7.) การผลิตกระดาษตางๆ
(8.) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
9.กิจการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
(1.)

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(2.)

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตการ

ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(3.) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดี่ยวกัน
(4.) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นใดในทํานองเดี่ยวกัน
(5.) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(6.) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดี่ยวกัน
(7.) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(8.) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นๆ ใน
ทํานองเดี่ยวกัน
(9.) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
(10.)

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก

โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ใหอาหารที่มีวตั ถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการ
ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

-8(11.) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(12.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย

การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(13.) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(14.) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
(15.) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
10.กิจการที่เกีย่ วกับสิ่งทอ
(1.)

การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่

กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
(2.) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(3.) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(4.) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(5.) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
(6.) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
(7.) การวัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(8.) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
11.กิจการที่เกีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1.) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(2.) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(3.) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

-9(4.) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(5.) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(6.) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหนิ เปนสิ่งของตางๆ
(7.) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(8.) การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(9.) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(10.) การผลิตกระดาษทราย
(11.) การผลิตใยแกวผลิตภัณฑจากใยแกว
12.กิจการที่เกีย่ วกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
(1.) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัว
ทําลาย
(2.) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(3.) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลี่ยมตางๆ
(4.) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(5.) การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 1
(6.) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลอยด เบเกอร
ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(7.) การโม การบดชัน
(8.) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี

- 10 (9.) การผลิต การลางฟลมรูปถาย การลางฟลมภาพยนตร
(10.) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่
คลายคลึง
(11.) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(12.) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13.) การผลิตน้ําแข็งแหง
(14.) การผลิต การสะสม การสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
(15.) การผลิตแชลแล็ค หรือ สารเคลือบเงา
(16.) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(17.) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
13.กิจการอื่นๆ
(1.) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(2.) การผลิต การซอมเครื่องอีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรรอีเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(3.) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(4.) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(5.) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(6.) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(7.) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทใี่ ชแลว
(8.) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
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ขอ 7. เมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวนั ใชเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ หามมิใหบุคคลใด
ดําเนินกิจการตามประเภททีร่ ะบุไวในขอ 6 ในลักษณะที่เปนการคาในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 8. ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่กําหนดใหควบคุมในเทศบัญญัตินี้ตองยื่นเรื่องขอใบ
อนุญาตตามแบบที่กําหนดไวตอเจาพนักงานทองถิ่น และ ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบ
กิจการคานัน้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกีย่ วดวยสุขลักษณะซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไวตามควรแก
กรณีดังตอไปนี้
(1.) สถานที่นั้นตองตั้งอยูใ นทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(2.) ตองจัดทํารางระบายน้ํา หรือบอน้าํ โสโครกดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบไม
ซึมไมรั่ว และน้ําไหลไดสะดวก
(3.) การระบายน้ําตองไมใหเปนทีเ่ ดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารระหรือแกผู
อาศัยใกลเคียง
(4.) จัดใหมีระบบน้ําบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(5.) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา สถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุ
ถาวรเพื่อปองกันมิใหน้ําซึม รั่วไหล หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ํา
โสโครกไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้าํ เครื่องปองกันกิน ไอเสียง ความ
กระเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือสิ่งอื่นใดอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาว ผู
ขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(6.) ตองใหมีแสงสวาง และระบายอากาศเพียงพอ และตองจัดสถานที่มิใหอยู
อาศัยของสัตวนําโรค
(7.) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกจิ การคานั้น

- 12 (8.) ตองมีที่รองรับ ขยะมูลฝอย และ สิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ
(9.)โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุข

ตองจัดใหมีสวมอันไดสุข

ลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้ง
การกําจัดอุจจาระดวยวิธีที่ถกู ตองตามหลักสุขาภิบาล
(10.) สถานที่เลียงสัตว ตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ
(11.) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา ตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตาม
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(12.) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ขอ 9. ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจ ผอนผันผูรับใบอนุญาตงดเวนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในขอ 8 เพียงเทาที่เห็นสมควรหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงอยางใดเพื่อใหเหมาะสมแกกิจการคาแตละประเภท
ซึ่งไดควบคุมนั้นก็ได
ขอ10.เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวนตาม
ความใน ขอ 8 หรือขอ 9 และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุการณกระทบกระเทือนตอสุขภาพของประชาชนก็
ใหออกใบอนุญาตใหตามทีก่ ําหนด
ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนด สิบหาวันนับแต
วันที่ไดนับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาต ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของ
จํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ

เวนแตผูรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น

กอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว การแจงตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทอง ถิ่นทํา
เปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแทน หรือ ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตแลวแตกรณีทราบ ใน
กรณีไมพบตัวหรือไปยอม รับหนังสือนั้นไวที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ สํานักงานทําการของ
ผูดําเนินการซึง่ ใหควบคุมดุและใหถือวาผูน ั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตวันที่หนังสือไปถึง หรือวัน
ปดหนังสือแลวแตกรณี

- 13 ขอ11. เมื่อผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคตอใบอนุญาตใหยนื่ คํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษกําหนดพรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตกอนสินอายุ
ขอ12.ใบอนุญาตใหมีอายุหนึง่ ปนับแตวันทีอ่ อกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงใน

เขตอํานาจของ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ
ขอ13.เมื่อผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคํารองขอเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาล เมืองสนั่นรักษกําหนด
ขอ14.หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคํารองตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษกําหนด
ขอ 15. หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใบสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองยืน่ คํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นเพือ่ ขอรับใบอนุญาตใหมภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดทราบถึง
การสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(1.) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรรีสูญหาย หรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ16. การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใช แบบ อ.ภ.2 โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบ
แทน” กํากับไวดว ย และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่
ไดรับมอบหมายในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(2) บันทึกดานหลัง ตนขัว้ ใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ในสาระสําคัญของ ใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ปพ.ศ.ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ 17 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังนี้
(1.) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ

มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการ

- 14 (2.) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือ
ควบคุมเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ในการนีใ้ หมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง

หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจาก

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
(3.) แนะนําใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้
(4.)ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ

ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีทจี่ ําเปน
ขอ 18. ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการนัน้
ขอ 19. ผูไดรบั ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาที่ไดกําหนดเปนกิจการซึ่งใหควบคุมจะตองปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1.) ตองรักษาความสะอาดสถานที่ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน ขอ 8 หรือขอ 9
ใหอยูใ นภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดสถานที่ประกอบการคาใหสะอาด
(2.) ตองประกอบกิจการคาภายในเขตสถานที่และตามกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต
(3.) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ
ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคาจัดใหเปนอาหารปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองแมลงวันและสัตวอื่นๆ
(4.) ตองรักษาสถานที่ไมใหเปนที่เพาะพันธุของแมลงวัน ยุงหรือสัตวนําโรคอื่นๆ
(5.) ถาเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ตองไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
(6.) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณะสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น
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ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร เพื่อ
ไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว
ขอ 20. ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาตประกอบกิจการ
แตละประเภทซึ่งใหควบคุม
ขอ 21. ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาซึ่งใหควบคุมตามเทศบัญญัตินี้

ไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในขอ 19 หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกิน 15 วัน
ขอ 22. เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา ผูรับอนุญาตไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไมถูกตองตามเงื่อนไขของเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไวในใบ
อนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไว เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตและการปฏิบัติไมถูกตองนั้น
ก อ ให เ กิ ด อั น รายอยา งร า ยแรงหรื อมี ผ ลกระทบตอ สภาวะความเป น อยูที่ เ หมาะสมกั บ การดํา รงชี พ ให
ประชาชน
ขอ 23. ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งให
ควบคุมตามอัตราทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสาํ หรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว ถาประกอบ
กิจการซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มี
อัตราสูงเต็มอัตรา แตประเภทเดียวประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ 24. บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุ๘ภาพที่ไดออกกอน
วันใชเทศบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ 25. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 26. ใหนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
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ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2551

ลงชื่อ
( นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ )
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการคาทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพทายเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2551
ลําดับที่
1.

2.

3.

ประเภท / รายชื่อกิจการ
อัตราคาธรรมเนียม
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(1.) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
300
ก. พื้นที่ตงั้ แต 5 ตร.ม. แตไมเกิน 20 ตร.ม.
500
ข. พื้นที่เกิน 20 ตร.ม. ขึ้นไป
500
(2.) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้าํ นม
500
(3.) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
กิจการที่เกี่ยวกับการสัตวและผลิตภัณฑ
500
(1.)การฆาสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายของในตลาดและการ
ฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1,000
(2.)การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
2,000
(3.)การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังไมแปรรูป
500
(4.)การเคีย่ วหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
500
(5.)การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด
(6.)การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอนื่ ๆจากเปลือกหอยกระดูกสัตว เขาสัตว
500
ก. ไมใชเครือ่ งจักร
1,000
ข. ใชเครื่องจักร
(7.)การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตอ
สัตว และพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพือ่ เปนอาหาร
500
ก. ไมใชเครือ่ งจักร
1,000
ข. ใชเครื่องจักร
500
(8.)การสะสมหรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
300
(1.)การผลิตเนย เนยเทียม
1,000
(2.)การผลิตกะป น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอวิ้ หอยดอง หรือซอส
ปรุงรสอื่นๆยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ลําดับที่

ประเภท / รายชื่อกิจการ
อัตราคาธรรมเนียม
(3.)การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
500
500
(4.)การตากเนือ้ เค็ม การผลิตเนื้อเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
500
(5.)การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
500
(6.)การเคีย่ วน้าํ มันหมู การผลิตกุลเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตงั้ ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
300
(7.)การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาอวย เตาหู วุน เสน เกีย๋ มอี๋
300
(8.)การผลิตแบะแซ
500
(9.)การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอืน่ ใด
300
(10.)การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง ขนมจันอับ ขนมเปยะ
400
(11.)การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสว นหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
1,500
(12.)การผลิตน้ําอัดลม น้าํ หวาน โซดา น้ํานมถัว่ เหลือง เครือ่ งดื่มชนิดตางๆบรรจุ
กระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
300
(13.)การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
300
(14.)การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
2,000
(15.)การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
300
(16.)การคั่วกาแฟ
1,000
(17.)การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่ งจักร
1,000
(18.)การผลิตผงชูรส
1,000
(19.)การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
400
(20.)การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่นยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
400
(21.)การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มผงชนิดอื่นๆ
400
(22.)การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ลําดับที่ ประเภท / รายชื่อกิจการ
อัตราคาธรรมเนียม
400
(23.)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆทีค่ ลายคลึงกัน
1,000
(24.)การประกอบกิจการเครือ่ งเย็น
500
(25.)การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานทีจ่ ําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
800
(26.)การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4.
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
1,000
(1.)การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุดวยเครื่องจักร
500
(2.)การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
500
(3.)การผลิตสําลีและผลิตภัณฑจากสําลี
500
(4.)การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
500
(5.)การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ
5.
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1.)การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
500
ก. ไมใชเครือ่ งจัก
1,000
ข. ใชเครื่องจักร
1,000
(2.)การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
1,000
(3.)การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
400
(4.)การสีขาวดวยเครื่องจักร
400
(5.)การผลิตยาสูบ
1,000
(6.)การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
200
(7.)การผลิต การสะสมปุย
1,000
(8.)การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
400
(9.)การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะเหมืองแร
6.
1,000
(1.)การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครือ่ งใชตางๆ
1,000
(2.)การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการ (1)
300
(3.)การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย
เครื่องจักรหรือกาซไฟฟายกเวนกิจการใน(1)
2,000
(4.)การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกัว่ ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเวน
กิจการใน(1)

ลําดับที่ ประเภท / รายชื่อกิจการ
อัตราคาธรรมเนียม
2,000
(5.)การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน(1)
2,000
(6.)การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
7.
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องยนต
(1.)การตอประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
300
ก. ชางไมเกิน 5 คน
500
ข. ชางตั้งแต 5 คนขึ้นไป
500
(2.)การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
1,000
(3.)การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาว
500
(4.)การลาง การอัดฉีดยานยนต
500
(5.)การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
300
(6.)การปะ การเชื่อมยาง
500
(7.)การอัดผา เบรก ผาครัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
8.
1,000
(1.)การผลิตไมขีดไฟ
1,000
(2.)การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
1,000
(3.)การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน การทาสารเคลือบ เงา
สี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
500
(4.)การอบไม
500
(5.)การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
1,000
(6.)การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
1,000
(7.)การผลิตกระดาษตางๆ
300
(8.)การเผาถาน หรือการสะสมถาน

ลําดับที่ ประเภท / รายชื่อกิจการ
อัตราคาธรรมเนียม
กิจการทีเ่ กี่ยวกับการบริการ
9.
2,000
(1.)การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
2,000
(2.)การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
2,000
(3.)การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
800
(4.)การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
800
(5.)การประกอบกิจการโรงมหรสพ
800
(6.)การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะหรือการ
800
แสดงอื่นในทํานองเดียวกัน
800
(7.)การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
1,000
(8.)การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง
หรืเสียงประกอบหรือการเลนอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน
500
(9.)การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม
เวนแตกจิ การทีอ่ ยูในบังคับวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1,000
(10.)การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให
อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่น เวนแตการใหบริการ
ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
1,000
(11.)การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส
1,000
(12.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยสาธารณสุขวิทยาศาสตรหรือ
สิ่งแวดลอม
2,000
(13.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการสถานกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
1,000
(14.)การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
1,000
(15.)การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
10.
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
500
(1.)การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต
1,000
5 กี่ขึ้นไป
1,000
(2.)การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน
500
(3.)การปนฝาย นุน ดวยเครื่องจักร
500
(4.)การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆดวยเครื่องจักร
500
(5.)การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
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500
(6.)การพิมพผาหรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
500
(7.)การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
500
(8.)การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
500
(1.)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดนิ เผา
3,000
(2.)การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
500
(3.)การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต
200
(4.)การสะสม การผสมซีเมนตหรือวัตถุทคี่ ลายคลึง
500
(5.)การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
500
(6.)การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหนิ เปนสิ่งของตางๆ
500
(7.)การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรืการเผาหินปูน
1,000
(8.)การผลิต ผลิตภัณฑตางๆที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผา
เบรก ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
1,500
(9.)การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
1,000
(10.)การผลิตกระดาษทราย
2,000
(11.)การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
1,000
(1.)การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดสหรือสารตัว
ทําละลาย
400
(2.)การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(3.)การผลิตการกลั่น การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตเลียม
400
ก. ไมเกิน 500 ลิตร
600
ข. ตั้งแต 500 - 3,000 ลิตร
1,000
ค. ตั้งแต 3,000 ลิตร ขึ้นไป
1,000
(4.)การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
800
(5.)การพนสี ยกเวนกิจการใน 7(1)
1,000
(6.)การประดิษฐสิ่งของดวยเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง

ลําดับที่

13.

ประเภท / รายชื่อกิจการ
(7.)การโม การบดชัน
(8.)การผลิตสี น้ํามันผสม
(9.)การผลิต การลางฟลม หรือฟลมภาพยนตร
(10.)การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(11.)การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(12.)การผลิตน้ําแข็งแหง
(13.)การผลิตการสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
(14.)การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(15.)การผลิต การบรรจุ การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(16.)การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่นๆ
(1.)การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(2.)การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส
(3.)การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัสดุที่คลายคลึง
(4.)การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(5.)การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(6.)การประกอบโกดังสินคา
(7.)การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทใี่ ชแลว
(8.)การพิมพสีลงบนวัตถุไมใชสิ่งทอ
(9.)การกอสราง

อัตรา
คาธรรมเนียม
500
500
300
800
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
500
500
500
1,000
1,500
1,000
800
1,500

แบบ อภ. 1
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่..................................................
วันที่...................................................................
ขาพเจา...........................................................................อายุ..................ป สัญชาติ.............................
อยูบานเลขที่..........................หมูที่.............ตําบล..............................อําเภอ........................................
จังหวัด............................................โทรศัพท............................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........
.............................................................................................................................................................
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลวคือ
1.

สําเนาทะเบียนบานหากเปนนิติบคุ คลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา

ประกอบดวย
2. สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ ของผูขอรับใบอนุญาต
3. แผนที่สังเขปสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
4 . .................................................................................................................................

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

( ลงชื่อ )................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(---------------------------------------------)

ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่........เลขที่.........ป...........
อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ...................................................................อายุ............ป
สัญชาติ...........เลขประจําตัวประชาชนเลขที่............................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่...................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................หมูที่..........ตําบล.........................อําเภอ.............................
จังหวัด..................................โทรศัพท………………………………………………………………………
ขอ1 ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท......................................................................
ลําดับที่..............คาธรรมเนียม............บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่...................เลขที่...........................................
ลงวันที่.............เดือน........................พ.ศ..............โดยใชชอื่ สถานประกอบการวา.........................................
พื้นที่ประกอบการ..............ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร......................จํานวนคนงาน........คน ตั้งอยูเลขที่
............หมูที่...............ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................โทรศัพท..........................
ขอ2.ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ......................
ออกให ณ วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ..................................................
(ลายมือชื่อ)...............................................
(.......................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ อภ.3
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.................................................
วันที่..............................................................................................
ขาพเจา.................................................................อายุ...........................ป สัญชาติ..............................
อยูบานเลขที่....................หมู.......................ตําบล........................................อําเภอ.......................................
จังหวัด..................................................................โทรศัพท.......................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท
..........................................................................................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแบบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลวคือ
1.สําเนาทะเบียนบานหากเปนนิติบุคลใหสาํ เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา
ประกอบดวย
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ ของผูขอรับใบอนุญาต
3.แผนที่สังเขปสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
4.........................................................................................................................

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

