
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2551 

……………………………………………………………………………………… 

 

  โดยเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ วาดวยเร่ืองการควบคุมกิจการท่ี

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(ฉบับท่ี5) พ.ศ.2510 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ โดยความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ และไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี จึงตรา

เทศบัญญัตินี้ข้ึนดังตอไปน้ี 

 ขอ.1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2551 

 ขอ2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล

เมืองสนั่นรักษ แลว 7 วนั 

 ขอ3. ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เร่ืองควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.

2548 

 ขอ 4. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ คําส่ังอ่ืนใดใสวนท่ีตราไวในเทศบัญญัติซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศ

บัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

 ขอ 5. ในเทศบัญญัตินี้ 

   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับกาสรแตงต้ังให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
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   “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ 6. ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงไดออกตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 ดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

  1. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล่ียงสัตว 

   (1.)  การเล่ียงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเล่ือยคลานหรือแมลง 

   (2.)  การเล่ียงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 

   (3.)  การประกอบกิจการเล่ียง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดหูรือคาบริการ

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (1.)  การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ

การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (2.)  การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ท่ียังมิไดฟอก 

   (3.)  การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

   (4.)  การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

   (5.)  การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

   (6.)  การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขา

สัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 

(7.)  การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ

กระทําอ่ืนใดตอสัตว หรือสวนอ่ืนๆของสัตว 
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   (8.)  การสะสมหรือการลางคร่ัง 

  3.กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดื่ม 

   (1.)  การผลิตเนย เนยเทียม 

   (2.)  การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว  

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (3.)  การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

   (4.)  การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 

   (5.)  การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาการจากสัตว 

พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (6.)  การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี

จาํหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (7.)  การผลิตเสนหม่ี ขนมจนี กวยเต๋ียว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอ๋ี 

   (8.)  การผลิตแบะแซ 

   (9.)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

   (10.)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

   (11.)  การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกจิการหองเย็น ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (12.)  การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เคร่ืองดื่มชนิดตางๆ บรรจุ

กระปองขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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(13.)  การผลิต การแบงบรรจนุ้ําตาล 

   (14.)  การผลิต การผลิตภัณฑจากน้ํานมววั 

   (15.)  การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 

   (16.)  การค่ัวกาแฟ 

   (17.)  การผลิตลูกช้ินดวยเคร่ืองจักร 

   (18.)  การผลิตผงชูรส 

   (19.)  การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค 

   (20.)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยาอ่ืน ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

   (21.)  การผลิต การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

   (22.)  การผลิตไอครีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (23.)  การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน  

   (24.)  การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 

   (25.)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพื่อ

การบริโภคในครัวเรือน 

   (26.)  การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป 

  4.กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภณัฑ อุปกรณการแพทย เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (1.)  การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร  

   (2.)  การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเยน็ เคร่ืองสําอางตางๆ 

   (3.)  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
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(4.)  การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป  

   (5.)  การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระตางๆ 

  5.  กิจการท่ีเกีย่วกับการเกษตร 

   (1.)  การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (2.)  การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 

   (3.)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันดวย

เคร่ืองจักร 

   (4.)  การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 

   (5.)  การผลิตยาสูบ 

   (6.)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 

   (7.)  การผลิต การสะสมปุย 

   (8.)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 

   (9.)  การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  6.กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (1.)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณหรือเคร่ืองใชตางๆ 

   (2.)  การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนดิ ยกเวนกิจการใน 1 

   (3.)  การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ

ดวยเคร่ืองจักรท่ีตอกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 1 

   (4.)  การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการใน1 

   (5.)  การขัด การลางโลหะดวยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน1 
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   (6.)  การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 

  7.กิจการเกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 

   (1.)  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

   (2.)  การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ี

เปนสวนประกอบของยานยนตเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

   (3.)  การประกอบกิจการเก่ียวกับยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล

ดังกลาวดวย 

   (4.)  การลาง การอัดฉีดยานยนต 

   (5.)  การผลิต การซอม การอัดแบตเตอร่ี 

   (6.)  การปะ การเช่ือมยาง 

   (7.)  การอัดผาเบรก ผาคลัช 

  8.กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

   (1.)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (2.)  การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือการตัด

ไมดวยเคร่ืองจกัร 

   (3.)  การประดิษฐไม หวาย เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร หรือการพน การทาสี

เคลือบเงาสีหรือการแตงอ่ืนใดผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (4.)  การอบไม 

   (5.)  การผลิตธูป ดวยเคร่ืองจักร 
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   (6.)  การประดษิฐส่ิงของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

   (7.)  การผลิตกระดาษตางๆ 

   (8.)  การเผาถาน หรือการสะสมถาน 

  9.กิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร 

   (1.)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (2.)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตการ

ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (3.)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเด่ียวกนั 

   (4.)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนใดในทํานองเด่ียวกัน 

   (5.)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (6.)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเด่ียวกัน 

   (7.) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกจิการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกนั 

   (8.)  การจดัใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนๆ ใน

ทํานองเดี่ยวกนั 

   (9.)  การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ 

   (10.) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนกั โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ใหอาหารที่มีวตัถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
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   (11.)  การประกอบกิจการสวนสนุก    ตูเกม 

(12.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม  

   (13.)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ  

   (14.)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน 

   (15.)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  10.กิจการท่ีเกีย่วกับส่ิงทอ 

   (1.)  การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเคร่ืองจกัร หรือการทอผาดวยกี่

กระตุกตั้งแต  5  กี่ข้ึนไป 

   (2.)  การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน  

   (3.)  การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร  

   (4.)  การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดวยเคร่ืองจักร 

   (5.)  การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต  5  เคร่ืองข้ึนไป 

   (6.)  การพิมพผา หรือการพิมพบนส่ิงทออ่ืนๆ 

   (7.)  การวัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 

   (8.)  การยอม การกัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืนๆ 

  11.กิจการท่ีเกีย่วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (1.)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (2.)  การระเบิด การโม การปนหินดวยเคร่ืองจักร 

   (3.)  การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
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   (4.)  การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (5.)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (6.)  การเล่ือย การตัด หรือการประดิษฐหนิเปนส่ิงของตางๆ 

   (7.)  การผลิตชอลค  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหนิปูน  

   (8.)  การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหนิเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน 

ผาเบรก  ผาคลัช  กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

   (9.)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (10.)  การผลิตกระดาษทราย 

   (11.)  การผลิตใยแกวผลิตภณัฑจากใยแกว 

  12.กิจการท่ีเกีย่วกับปโตรเล่ียม ถานหิน สารเคมี 

   (1.)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัว

ทําลาย 

   (2.)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 

   (3.)  การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเล่ียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเล่ียมตางๆ 

   (4.)  การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 

   (5.)  การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 1 

   (6.)  การประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลอยด เบเกอร

ไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (7.)  การโม การบดชัน 

   (8.)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
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   (9.)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย การลางฟลมภาพยนตร 

   (10.)  การเคลือบ การชุบ วตัถุดวยพลาสติก   เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

   (11.)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (12.)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (13.)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (14.) การผลิต การสะสม การสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

   (15.)  การผลิตแชลแล็ค หรือ สารเคลือบเงา 

   (16.)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (17.)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

  13.กิจการอ่ืนๆ 

   (1.)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกนัดวยเคร่ืองจกัร 

   (2.) การผลิต การซอมเคร่ืองอีเลคโทรนิคส เคร่ืองไฟฟา อุปกรรอีเลคโทรนิคส 

อุปกรณไฟฟา 

   (3.)  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (4.)  การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (5.)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

   (6.)  การประกอบกิจการโกดงัสินคา 

   (7.)  การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (8.)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 
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   (9.)  การกอสราง 

 ขอ 7. เม่ือพนกําหนด 90 วัน นับแตวนัใชเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ หามมิใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการตามประเภททีร่ะบุไวในขอ 6  ในลักษณะท่ีเปนการคาในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ขอ 8. ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีกําหนดใหควบคุมในเทศบัญญัตินี้ตองยื่นเร่ืองขอใบ 

อนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวตอเจาพนักงานทองถ่ิน และ ตองปฏิบัติรวมท้ังจดัสถานท่ีสําหรับประกอบ

กิจการคานัน้ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกีย่วดวยสุขลักษณะซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินไดกําหนดไวตามควรแก

กรณีดังตอไปน้ี 

   (1.)  สถานท่ีนั้นตองต้ังอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (2.)  ตองจดัทํารางระบายน้ํา หรือบอน้าํโสโครกดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบไม

ซึมไมร่ัว และน้ําไหลไดสะดวก 

   (3.)  การระบายนํ้าตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารระหรือแกผู

อาศัยใกลเคียง 

   (4.)  จัดใหมีระบบน้ําบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (5.) เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา สถานท่ีใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุ

ถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม ร่ัวไหล หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ํา

โสโครกไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเคร่ืองระบายนํ้า เคร่ืองปองกันกนิ ไอเสียง ความ

กระเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือส่ิงอ่ืนใดอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาว ผู

ขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนกังานสาธารณสุข 

   (6.)  ตองใหมีแสงสวาง และระบายอากาศเพียงพอ และตองจัดสถานท่ีมิใหอยู

อาศัยของสัตวนําโรค 

   (7.)  ตองจดัใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกจิการคานั้น 
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   (8.)  ตองมีท่ีรองรับ ขยะมูลฝอย และ ส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

   (9.)โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองจัดใหมีสวมอันไดสุข 

ลักษณะจํานวนเพียงพอกับจาํนวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมรวมท้ัง

การกําจัดอุจจาระดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

   (10.)  สถานท่ีเลียงสัตว ตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

   (11.) สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา ตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตาม 

ท่ีเจาพนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (12.)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 ขอ 9. ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ ผอนผันผูรับใบอนุญาตงดเวนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

ในขอ 8 เพียงเทาท่ีเห็นสมควรหรืออาจจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการคาแตละประเภท

ซ่ึงไดควบคุมนั้นก็ได 

 ขอ10.เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาแลวเหน็วา ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวนตาม

ความใน ขอ 8 หรือขอ 9 และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุการณกระทบกระเทือนตอสุขภาพของประชาชนก็

ใหออกใบอนญุาตใหตามท่ีกําหนด 

 ผูไดรับใบอนญุาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนด สิบหาวันนบัแต

วันท่ีไดนับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาต ไดรับหนงัสือแจงจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของ

จํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนนิกิจการซ่ึงใหควบคุมนั้น

กอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว การแจงตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทอง ถ่ินทํา

เปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแทน หรือ ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตแลวแตกรณทีราบ ใน

กรณีไมพบตัวหรือไปยอม รับหนังสือนั้นไวท่ีเปดเผยเหน็ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ สํานักงานทําการของ

ผูดําเนินการซ่ึงใหควบคุมดแุละใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตวันท่ีหนังสือไปถึง หรือวัน

ปดหนังสือแลวแตกรณ ี
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 ขอ11. เม่ือผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคตอใบอนุญาตใหยืน่คํารองขอตอเจาพนกังานทองถ่ินตาม

แบบท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษกําหนดพรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตกอนสินอาย ุ

 ขอ12.ใบอนุญาตใหมีอายุหนึง่ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงใน เขตอํานาจของ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

 ขอ13.เม่ือผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะประกอบกจิการตอไปใหยื่นคํารองขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนกังานทองถ่ินตามแบบท่ีเทศบาล เมืองสนั่นรักษกําหนด  

 ขอ14.หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคํารองตอเจาพนกังาน

ทองถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษกําหนด 

 ขอ 15. หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใบสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต

จะตองยืน่คํารองตอเจาพนกังานทองถ่ินเพือ่ขอรับใบอนุญาตใหมภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีไดทราบถึง 

การสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

   (1.)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรรีสูญหาย หรือถูกทําลาย 

   (2)  ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขอ16. การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีเง่ือนไข 

ดังตอไปนี ้

   (1)  การออกใบแทนใบอนญุาตใหใช แบบ อ.ภ.2 โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบ

แทน” กํากับไวดวย และใหมี วัน เดือน ป ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 

   (2)  บันทึกดานหลัง ตนข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ

ชํารุด ในสาระสําคัญของ ใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมท่ี เลขท่ี ปพ.ศ.ของใบแทนใบอนุญาต 

 ขอ  17  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดังนี้ 

   (1.) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจง

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการ 
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   (2.)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือ

ควบคุมเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ในการนีใ้หมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจาก

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

   (3.)  แนะนําใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนญุาตตามเทศ

บัญญัตินี้ 

   (4.)ยดึหรืออายัดส่ิงของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกดิ

อันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชนในการดาํเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีท่ีจําเปน 

 ขอ  18.   ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  

สถานท่ีประกอบกิจการนัน้ 

 ขอ  19.  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาท่ีไดกําหนดเปนกิจการซ่ึงใหควบคุมจะตองปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี ้

   (1.)  ตองรักษาความสะอาดสถานท่ีตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน  ขอ  8  หรือขอ  9  

ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดสถานท่ีประกอบการคาใหสะอาด 

   (2.) ตองประกอบกิจการคาภายในเขตสถานท่ีและตามกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต 

   (3.)  ตองรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคาจัดใหเปนอาหารปองกันวตัถุนั้นใหพนจากฝุนละอองแมลงวันและสัตวอ่ืนๆ 

   (4.)  ตองรักษาสถานท่ีไมใหเปนท่ีเพาะพนัธุของแมลงวนั ยุงหรือสัตวนําโรคอ่ืนๆ 

   (5.)  ถาเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

   (6.)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณะสุขหรือเจาพนกังานทองถ่ิน 
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(7.)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสถานท่ี  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร  เพื่อ

ไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

 ขอ  20.  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาตประกอบกิจการ

แตละประเภทซ่ึงใหควบคุม 

 ขอ  21.  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกจิการคาซ่ึงใหควบคุมตามเทศบัญญัตินี้   ไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในขอ  19  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนกังานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรคร้ังละไมเกนิ  15  วัน 

 ขอ  22.  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา  ผูรับอนุญาตไม

ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไมถูกตองตามเง่ือนไขของเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบ 

อนุญาต ในเร่ืองท่ีกําหนดไว   เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตและการปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันรายอยางรายแรงหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพให

ประชาชน 

 ขอ  23.  ใหเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหประกอบกิจการซ่ึงให

ควบคุมตามอัตราทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว  ถาประกอบ

กิจการซ่ึงใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดยีวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทท่ีมี

อัตราสูงเต็มอัตรา  แตประเภทเดียวประเภทอ่ืนใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 ขอ  24.  บรรดาใบอนุญาตการคาซ่ึงเปนท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุ๘ภาพท่ีไดออกกอน

วันใชเทศบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 ขอ  25.  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ขอ  26.  ใหนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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ประกาศ  ณ  วนัท่ี                                             พ.ศ. 2551 

     ลงช่ือ 

      ( นายสมชาย    รังสิวัฒนศักดิ์   ) 

      นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพทายเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   พ.ศ.  2551 

ลําดับท่ี                                        ประเภท / รายชื่อกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว 
(1.) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
      ก.  พื้นท่ีตัง้แต  5  ตร.ม.  แตไมเกนิ  20  ตร.ม. 
      ข.  พื้นท่ีเกนิ  20  ตร.ม.  ข้ึนไป 
(2.) การเล้ียงสัตวเพื่อรีดเอาน้าํนม 
(3.) การประกอบกจิการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือประโยชนของกจิการนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม 
กิจการท่ีเก่ียวกับการสัตวและผลิตภัณฑ 
(1.)การฆาสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายของในตลาดและการ
ฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(2.)การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
(3.)การสะสมเขาสัตว  กระดกูสัตวท่ียังไมแปรรูป 
(4.)การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
(5.)การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
(6.)การประดษิฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือกหอยกระดูกสัตว  เขาสัตว 
   ก. ไมใชเคร่ืองจักร 
   ข. ใชเคร่ืองจักร 
(7.)การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอ
สัตว  และพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพือ่เปนอาหาร 
   ก. ไมใชเคร่ืองจักร 
   ข. ใชเคร่ืองจักร 
(8.)การสะสมหรือลางคร่ัง 
กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
(1.)การผลิตเนย  เนยเทียม 
(2.)การผลิตกะป  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอส
ปรุงรสอ่ืนๆยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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(3.)การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(4.)การตากเน้ือเค็ม  การผลิตเนื้อเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
(5.)การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
(6.)การเค่ียวน้าํมันหมู  การผลิตกุลเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตัง้  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(7.)การผลิตเสนหม่ี  ขนมจนี  กวยเต๋ียว  เตาอวย  เตาหู  วุนเสน  เกีย๋มอ๋ี 
(8.)การผลิตแบะแซ 
(9.)การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(10.)การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  ขนมจันอับ  ขนมเปยะ 
(11.)การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกจิการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  
(12.)การผลิตน้ําอัดลม  น้าํหวาน  โซดา  น้ํานมถ่ัวเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดตางๆบรรจุ
กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
(13.)การผลิต  การแบงบรรจนุ้ําตาล 
(14.)การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมววั 
(15.)การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
(16.)การค่ัวกาแฟ 
(17.)การผลิตลูกช้ินดวยเคร่ืองจักร 
(18.)การผลิตผงชูรส 
(19.)การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
(20.)การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืนยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน  
(21.)การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเคร่ืองดื่มผงชนิดอ่ืนๆ 
(22.)การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

(23.)การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน 
(24.)การประกอบกิจการเคร่ืองเย็น 
(25.)การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน 
(26.)การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังต้ังแต  5  แรงมาข้ึนไป 
กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
(1.)การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุดวยเคร่ืองจักร 
(2.)การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตางๆ 
(3.)การผลิตสําลีและผลิตภัณฑจากสําลี 
(4.)การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(5.)การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
(1.)การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   ก.  ไมใชเคร่ืองจัก 
   ข.  ใชเคร่ืองจักร 
(2.)การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(3.)การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืนในทํานองเดียวกนัดวยเคร่ืองจกัร 
(4.)การสีขาวดวยเคร่ืองจกัร 
(5.)การผลิตยาสูบ 
(6.)การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 
(7.)การผลิต  การสะสมปุย 
(8.)การผลิตใยมะพราวหรือวตัถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจกัร 
(9.)การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะเหมืองแร 
(1.)การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณหรือเคร่ืองใชตางๆ 
(2.)การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนดิยกเวนกิจการ (1) 
(3.)การกลึง  การเจาะ  การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวย
เคร่ืองจักรหรือกาซไฟฟายกเวนกิจการใน(1) 
(4.)การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกัว่  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน
กิจการใน(1) 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

(5.)การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวธีิอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน(1) 
(6.)การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต 
(1.)การตอประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 
  ก.  ชางไมเกนิ  5   คน 
  ข.  ชางต้ังแต   5  คนข้ึนไป 
(2.)การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
(3.)การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกลาว 
(4.)การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
(5.)การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอร่ี 
(6.)การปะ  การเช่ือมยาง 
(7.)การอัดผา  เบรก  ผาครัช 
กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
(1.)การผลิตไมขีดไฟ 
(2.)การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม
ดวยเคร่ืองจักร 
(3.)การประดษิฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักรหรือการพน  การทาสารเคลือบ  เงา
สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
(4.)การอบไม 
(5.)การผลิตธูป  ดวยเคร่ืองจักร 
(6.)การประดษิฐส่ิงของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 
(7.)การผลิตกระดาษตางๆ 
(8.)การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
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กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. 

(1.)การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
(2.)การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
(3.)การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(4.)การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชดุใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกจิการอื่นใน
ทํานองเดียวกนั 
(5.)การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(6.)การจดัใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะหรือการ
แสดงอ่ืนในทํานองเดียวกนั 
(7.)การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกจิการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 
(8.)การจดัใหมีการเลนสเกต็โดยมีแสง  หรืเสียงประกอบหรือการเลนอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน 
(9.)การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกจิการท่ีอยูในบังคับวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(10.)การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให
อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืน  เวนแตการใหบริการ
ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(11.)การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกมส 
(12.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยสาธารณสุขวิทยาศาสตรหรือ
ส่ิงแวดลอม 
(13.)การประกอบกิจการหองปฏิบัติการสถานกอลฟ  หรอืสนามฝกซอมกอลฟ 
(14.)การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 
(15.)การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 
กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 
(1.)การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจกัร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  
5  กี่ข้ึนไป 
(2.)การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน 
(3.)การปนฝาย  นุน  ดวยเคร่ืองจักร 
(4.)การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืนๆดวยเคร่ืองจักร 
(5.)การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต  5  เคร่ืองข้ึนไป 
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12. 

(6.)การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออ่ืนๆ 
(7.)การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 
(8.)การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืนๆ 
กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(1.)การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑดนิเผา 
(2.)การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร 
(3.)การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต 
(4.)การสะสม  การผสมซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(5.)การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(6.)การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหนิเปนส่ิงของตางๆ 
(7.)การผลิตชอลค  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรืการเผาหินปูน 
(8.)การผลิต  ผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหนิเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผา
เบรก  ผาคลัช  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
(9.)การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(10.)การผลิตกระดาษทราย 
(11.)การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
กิจการท่ีเก่ียวกับปโตเลี่ยม  ถานหิน  สารเคมี 
(1.)การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดสหรือสารตัว
ทําละลาย 
(2.)การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
(3.)การผลิตการกล่ัน  การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภณัฑปโตเลียม 
  ก.  ไมเกนิ  500  ลิตร 
  ข.  ตั้งแต  500 -  3,000  ลิตร 
  ค.  ตั้งแต  3,000  ลิตร  ข้ึนไป 
(4.)การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(5.)การพนสี  ยกเวนกิจการใน  7(1) 
(6.)การประดษิฐส่ิงของดวยเคร่ืองใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด    
เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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13. 

(7.)การโม  การบดชัน 
(8.)การผลิตสี  น้ํามันผสม 
(9.)การผลิต  การลางฟลม  หรือฟลมภาพยนตร 
(10.)การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(11.)การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(12.)การผลิตน้ําแข็งแหง 
(13.)การผลิตการสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง 
(14.)การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา   
(15.)การผลิต  การบรรจุ  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(16.)การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
กิจการอ่ืนๆ 
(1.)การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกนัดวยเคร่ืองจกัร 
(2.)การผลิต  การซอมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส  เคร่ืองไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส 
(3.)การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัสดุท่ีคลายคลึง 
(4.)การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
(5.)การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
(6.)การประกอบโกดังสินคา 
(7.)การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
(8.)การพิมพสีลงบนวัตถุไมใชส่ิงทอ 
(9.)การกอสราง 
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แบบ  อภ.  1 

   คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

       เขียนท่ี.................................................. 

      วันท่ี...................................................................                

ขาพเจา...........................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตําบล..............................อําเภอ........................................ 

จังหวดั............................................โทรศัพท............................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท........... 

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

เม่ือเจาพนกังานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลวคือ 

 1.  สําเนาทะเบียนบานหากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา

ประกอบดวย 

 2.  สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ  ของผูขอรับใบอนุญาต 

 3.  แผนท่ีสังเขปสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ 

 4 .   ................................................................................................................................. 

 

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

  ( ลงช่ือ )................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                    (---------------------------------------------) 



 

ใบอนุญาตประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี........เลขท่ี.........ป........... 

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ช่ือ...................................................................อายุ............ป 

สัญชาติ...........เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................อยูบาน/สํานกังานเลขท่ี...................

ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................หมูท่ี..........ตําบล.........................อําเภอ.............................

จังหวดั..................................โทรศัพท……………………………………………………………………… 

 ขอ1 ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...................................................................... 

ลําดับท่ี..............คาธรรมเนียม............บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี........................................... 

ลงวันท่ี.............เดือน........................พ.ศ..............โดยใชช่ือสถานประกอบการวา......................................... 

พื้นที่ประกอบการ..............ตารางเมตร กําลังเคร่ืองจักร......................จํานวนคนงาน........คน ตั้งอยูเลขท่ี

............หมูท่ี...............ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวดั..................โทรศัพท..........................    

 ขอ2.ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี ้

 1........................................................................................................................................................... 

 2........................................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...................เดือน..........................................พ.ศ...................... 

 ออกให ณ วนัท่ี...............เดือน....................................................พ.ศ.................................................. 

(ลายมือช่ือ)............................................... 

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

เจาพนกังานทองถ่ิน 



           แบบ อภ.3 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        เขียนท่ี................................................. 

     วันท่ี.............................................................................................. 

 ขาพเจา.................................................................อายุ...........................ป สัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขท่ี....................หมู.......................ตําบล........................................อําเภอ....................................... 

จังหวดั..................................................................โทรศัพท....................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท

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

ตอเจาพนกังานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแบบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลวคือ 

 1.สําเนาทะเบียนบานหากเปนนิติบุคลใหสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา

ประกอบดวย 

 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ ของผูขอรับใบอนุญาต 

 3.แผนท่ีสังเขปสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ 

 4......................................................................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                       (ลงช่ือ).............................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                                                         (………………………………………) 

 


