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หลักการ 
 

ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง กิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ 
พุทธศักราช 2556 และใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พทุธศกัราช 2562 นั้น สําหรับใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 

เหตุผล 

 

         โดยที่การดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และเนื่องจากมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2558 ไดประกาศใชและมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงเห็นสมควรในการแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบัน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลรูสะมิแลโดย
ความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูวาราชการจังหวัดปตตานีจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ควบคมุกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พุทธศักราช 2562 
............................................................................. 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม เทศบาลเทศบาลตําบลรูสะมิแลโดยความเห็นชอบ ของสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูวาราชการจังหวัดปตตานีจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแลควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2562”  
 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศฯบาลตําบลรูสะมิแลตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย     
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลแลวเจ็ดวัน 

 ขอ 3  ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ         
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่
เปนอันตราย ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบในการ 
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น  

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  

“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

 “มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใด         
ที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจ        
มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวา          
การกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 
ขอ 6 ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น  

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง  
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม  

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด  
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว  
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป  
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว  
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง  ขน
สัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร  
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(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่ง  
สวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว  
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขาย   
ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือ  
ซอสปรุงรสชนิดตางๆ  
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา 
ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ําไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่คลายคลึงกัน  
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว  
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอ๋ี  
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีคลายคลึงกัน  
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน  
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย 
เทียม และผลิตภัณฑเนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาว
หมก น้ําตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลติ สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม 
เครื่องดื่ม ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม  
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
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(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภณัฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  

(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา  
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพูผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับ
รางกาย  
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี  
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ  

 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 
  

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร  
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือการหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจกรรมท่ีไดรับใบอนุญาต     
ใน   ๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา  
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน  
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  
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๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 
หรือ อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึง่มีไวบริการหรือจําหนาย 
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย  
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ  
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา  

 
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

(๑) การผลิตไมขีดไฟ  
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร  
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม 

  หวาย ชานออย  
(๔) การอบไม  
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป  
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ  
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน  
 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการ สปา เพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

           กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ําอบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ  
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
(๕)การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 
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สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน ใน 
ทํานองเดียวกัน  
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๘)การจัดใหมีมหรสพการแสดงดนตรีเตนรํา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู 
เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
(๙)การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการละเลนอ่ืนๆในทํานอง 
เดียวกัน  
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย  
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม  
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ  
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบตัิการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ 
สิ่งแวดลอม  
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบรกิาร  
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว  
 

๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก  
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร  
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร  
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืนๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
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๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดนิเผา  
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือ 
ยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ  
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเวน  
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  

 
๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ  

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ  
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก  
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน  
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง  
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต  
ดอกไมเพลิง  
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
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(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
 

๑๓. กิจการอ่ืนๆ  
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ 
ไฟฟา  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง  
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา  
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม  
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ  
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร  
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค  
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  

ขอ 7 ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองท่ีที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย การควบคุม 
อาคารมีผลใชบังคับ สถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการ ที่มีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมาย     
ที่เก่ียวของดวย แลวแตกรณี  
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หมวด ๒ 
หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการ           
ปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

 
 

สวนที่ ๑ 
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
ขอ 8 สถานประกอบกิจการตองต้ังอยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเดก็  

สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชน
เปนพิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน หรือจะตองมีระบบปองกัน
ผลกระทบ ตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบ
กิจการ ทั้งนีต้ามที่รัฐมนตรีกําหนด  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคบักับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ขอ ๘ 
สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองเปนอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ี     
ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวของ 

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ  

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวของ  

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ   
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ 

มูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ  
(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดมูลฝอยเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ิน     

และตองดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติทองถ่ิน และกฎหมายที่เก่ียวของ  
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเปนอันตราย   

ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
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ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดใหมีการ
ระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใดๆ ดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือเปน
อันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง  

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการของ 
สถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาว
กําหนด 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะนําโรค          
ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง 
อาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่กําหนด 
ตามเทศบัญญัติทองถิ่น รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน และ
ดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และไมกอใหเกิด      
เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค  
ของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด และ
ปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนํามาดื่มตองไมเกิด
การปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอการประกอบ 
กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต  
 
 

สวนที่ ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตรุําคาญ 

 
 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม  
กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  
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ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัย 
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภยัไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมาย 
วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ  

ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน และที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน และ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย วาดวย
โรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เก่ียวของ  

ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสําหรับ
การใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบ  
ปองกันอันตราย และปายคาํในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ  เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้นท้ังนี้ การจัดวาง
หรือการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดิน และการปฏิบัติงาน และ
ตองมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา  

ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย      
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายที่เก่ียวของ  

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช  
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปน 
อันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น  
 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๒๔ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่
ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใน
การออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกัน
อันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตใหใชได
สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว  

ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินในลักษณะที่เปนการคา  
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี ้

1. สําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆระบุ  
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2. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
3. อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๒๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ 
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน      ใหเจา
พนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได  ในขณะนั้น ให
จัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให         
ผูขออนุญาต ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด  
ในเทศบัญญัตินี ้

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต     
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจง 
เปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง  
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

ขอ ๒๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแตวันที่ได    
รับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ทราบแลว  

ขอ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ ให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา          
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น   
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขดังตอไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ     
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  
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(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต      
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจาพนักงาน
ทองถ่ิน มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
(๒) ตองคาํพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรง ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน  

ขอ ๓๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต    
ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย     
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี  

ขอ ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 
 

หมวด ๔ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
 
ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียมที่กําหนดไว

ทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ 
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา     
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยดุการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม และ
คาปรับจนครบจํานวน  

ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน  
 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 
 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนคาํสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด  
ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

ประกาศ ณ วันที่……………2….......เดือน..............เมษายน.............พ.ศ........2562................ 
 

 

(ลงชื่อ)  
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  

                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
เห็นชอบ  

          (ลงชื่อ)  
                 (……………………………………………)  
                    ผูวาราชการจังหวัดปตตานี  
 
 
 
 
 
 



เลขที่รับ…........./...............               คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

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

วันที.่............เดอืน.......................พ.ศ.................  

ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อายุ..................ป  

สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชน                        
อยูบานเลขที่........................หมูที่…............ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................................
ตําบล…….................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด................................................................... 
โทรศพัท..........................................................................                     

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้  

ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................................... 

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

ขอที่...............ตามเทศบัญญัติ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลรูสะมิแล                

อัตราคาธรรมเนียม.................................................บาทตอป  

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา........................................................................................                     

ตั้งอยู ณ เลขที่......................หมูที่................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................................................
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี   โทรศัพท.......................................................................................  

พรอมคาํขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  

    สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ     
      ผูรับมอบอํานาจ 
  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย      

เทศบัญญัต ิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีเทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนดไวทุกประการ  

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

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

        (ลงชื่อ)..............................................................ผูรับคํารอง 

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



เลขที่รับ…........./...............                 

คําขอตอ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

วันที.่............เดอืน.......................พ.ศ.................  

ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อายุ..................ป  

สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชน                        
อยูบานเลขที่........................หมูที่…............ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................................
ตําบล…….................................อําเภอ/เขต............................จังหวัด................................................................... 
โทรศพัท..........................................................................                     

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................................... 

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

ขอที่...............ตามเทศบัญญัติ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลรูสะมิแล                

อัตราคาธรรมเนียม.................................................บาทตอป  

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา........................................................................................                     

ตั้งอยู ณ เลขที่......................หมูที่................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................................................
ตําบลรสูะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี   โทรศัพท.......................................................................................  

พรอมคาํขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  

    สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ/ผูแทน 
 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย      

เทศบัญญัต ิหรือเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีเทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนดไวทุกประการ  

 

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

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

        (ลงชื่อ)..............................................................ผูรับคํารอง 

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

 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

1)..................................................................... 
2).................................................................... 
3)..................................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
(.......................................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

 
 
 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

1)..................................................................... 
2).................................................................... 
3)..................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับตั้งแตวันนี้     
เปนตนไป 

 
(ลงชื่อ).............................................................. 
(.......................................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 ............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน.......................พ.ศ.......... 

เรื่อง   คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน  .................................................................................................   

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวยสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดน้ําเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการพิจ
ราณาการอนุญาตตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน......................พ.ศ............ 

เรื่อง   แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................  

สิ่งที่สงมาดวย 1).......................................................................... 

  2).......................................................................... 

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมี
คําสั่ง     ไมอนุญาตไดภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ดังนั้นขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่..........................
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                              

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน....................พ.ศ.............. 

เรื่อง   แจงการอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ.....................  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตภายใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอให
ทานมาติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...................................................ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 
 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 



 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                           

              วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ.............. 

เรื่อง   คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  ....................................................................................................  

อางถึง 1) ใบรับคําขออนุญาต เลขที่......................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................ลว...............  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบการ
กิจการใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดงันี้ 

  1)...................................................................................................................... 
  2)...................................................................................................................... 

3)...................................................................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่น
คําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

เลมที่.............เลขที่............/............... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให................................................................................................................ 
สัญชาติ........................อยูบานเลขที่................หมูที่.................ตําบล....................อําเภอ.................................
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศพัท............................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่..........................หมูที่.................ตําบล.............................อําเภอ...............................................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท(..................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่....................เลขที่.....................ลงวันที่....................................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
ขอกําหนดของทองถิ่น 

(3) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของโดย    
มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนกาอนุญาตนี้ได 

(4) ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
4.1)............................................................................................. 
4.2)............................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ............................. 

           ออกให  ณ  วันที่......................เดือน...........................พ.ศ............................. 

  
 (ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

       เจาพนักงานทองถ่ิน                             
 
 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
                        2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        

                                      บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ..............................................................................โทร..................................................................... 
ที่  ปน ๕๓๒๐๔/                                                    วันที.่.............เดือน........................พ.ศ................. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ไมครบ ดังนี้ 
1).......................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................... 
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 
      สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้
      1)..................................................... 

2)..................................................... 
3)..................................................... 
4)..................................................... 

        ไมสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
(ลงชื่อ) 

(................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

                 เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน                             

  
 
 




