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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการก ากั บ ดูแลการประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีก าร
ควบคุ มภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัว ทอง ซึ่งพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ก ระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญ ญั ติ จึงจาเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ าศั ย อ า น า จ ต าม ค ว า ม ใน
มาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญ ญั ติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญั ติแห่งกฎหมาย เทศบาล
เมือ งบางบั ว ทอง โดยได้รับ ความเห็น ชอบจากสภาเทศบาลเมือ งบางบั วทองและผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขนึ้ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญ ญั ตินี้เรีย กว่า “เทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การควบคุม
กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญ ญั ตินี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิก เทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองบางบัว
ทอง เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัติน้หี รือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้แี ทน
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัติน้ี
“สถานที่ ป ระกอบกิ จ การ” หมายความว่ า สถานที่ ที่ ใช้ ในการประกอบกิ จ การที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
“ผูด้ าเนินกิจการ” หมายความว่า ผูเ้ ป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนัน้
“คนงาน” หมายความว่า ผูป้ ฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษ ความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งก่อสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือ
มีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษวั ต ถุ
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่นื และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์ ของเดิมเรามีอยู่
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๖.๒

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ มีในเขตพืน้ ที่ของเรา
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย

หรือขาย ในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิน้ ส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร
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(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๖.๓ กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม น้ าดื่ ม ยกเว้น ในสถานที่ จ าหน่ า ย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน อันนีก้ ็มีภายในเขตเทศบาลฯ
(๑) การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ น้ าพริ ก แกง น้ าพริ ก ปรุ ง ส าเร็ จ
เต้าเจีย้ ว ซีอ๊วิ น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลา
ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิ ต สะสม หรือ แบ่ งบรรจุ อาหารหมั ก ดอง แช่ อิ่ ม จากผั ก
ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกีย้ มอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสมผลิตภัณฑ์
เนยผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๑๕) การผลิ ต น้ ากลั่ น น้ าบริโภค น้ าดื่ ม จากเครื่อ งจ าหน่ ายอั ต โนมั ติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้า
จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
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(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้อง
เย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอางค์ผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด
(๑) การผลิต การโม่ การบด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(๕) การผลิต สบู่ ผงซั ก ฟอก น้ ายาท าความสะอาด หรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ ท า
ความสะอาดต่างๆ
๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม หรือการสะสมยางดิบ อันนี้ไม่มีภายในเขต
เทศบาลฯ แต่อนาคตอาจจะมีก็ได้ครับ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุดว้ ยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ หรือการบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตใยจากพืช
(๙) การตาก การสะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก
อ้อย ข้าวโพด
๖ .๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่
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(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มีทั้งหมด ๘ ประเภท
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริก าร หรือจ าหน่ าย และในการประกอบธุ รกิ จนั้ น มี ก ารซ่อ มหรือ ปรับ ปรุงยานยนต์ เครื่องจัก รหรือ
เครื่องกล ดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่ อ มเครื่ อ งกล เครื่ อ งจั ก รเก่ า หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น
ส่วนประกอบ ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขดี ไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิ ต สิ่ งของ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งเขี ย น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ใดด้ ว ย
กระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
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(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จการสปาเพื่ อ สุ ขภาพ เว้น แต่ เป็ น การให้ บ ริก ารใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใช่โรงแรมที่ จั ด ไว้เพื่ อ
ให้บ ริก าร พั ก ชั่ว คราวส าหรับ คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านอง
เดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
เว้นแต่ เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิ จ การสั ก ผิ ว หนั ง หรื อ เจาะส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของ
ร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า นของ
ผูร้ ับบริการ
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(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ
ฝากสัตว์ ชั่วคราว
๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้า ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผา้ และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่อ งใช้ หรือผลิตภัณ ฑ์
ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๖.๑๒ กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ ปิ โ ตรเลี ย ม ปิ โ ตรเคมี ถ่ านหิ น ถ่ านโค้ ก และ
สารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร
ตัวทาละลาย
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(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยยางเที ย ม พลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามนผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ ภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑ ๔ ) การผลิ ต สะสม ขนส่ ง ดอกไม้ เ พ ลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น
ส่วนประกอบ ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่นื ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิ ต การซ่ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิ ช่ส่งิ ทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหบี ห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
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(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินที้ ี่ตั้งอยู่ในเขตกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้า
ข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิ จการต้องตั้งอยู่ห่ างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานให้เป็นไปตามประกาศของเทศบาล
เมืองบางบัวทองเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุราคาญ โดยคานึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการ
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มอี าคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บันไดหนีไฟหรือทางออก
ฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มี
สิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่อง
สว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้ อ งจัด ให้ มีระบบการจัด แสงสว่ างและการระบายอากาศ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุ มอาคารและกฎหมายอื่น ที่ เกี่ย วข้อ ง และมี ก ารดู แลรัก ษาความสะอาดให้ อยู่ ในสภาพที่ ถู ก
สุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่ง
อื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
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ประเภท
อยู่เสมอ

(๑) มี ภ าชนะบรรจุห รื อภาชนะรองรับ ที่ เหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริม าณและ
มูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น
และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่า
ด้วยสถานจาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยปลอดภัย เป็น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางาน และปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญ ญาณเตือนเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่าง
น้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึก อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือ
ยอมรับให้แก่คนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สบิ ของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนัน้
(๒) กรณี ที่ มี วั ต ถุ อั น ตราย ต้ อ งมี ส ถานที่ ที่ ป ลอดภั ย ส าหรั บ เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ
อันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
หรือความสั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย จะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญ หรือเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของคนงานและผูอ้ ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดาเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุม
ตามเทศบัญญัตินีใ้ นลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ อภ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทองประกาศกาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญ าตได้ปฏิบัติ
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๘ และการอนุ ญ าตนั้ น ไม่ เ ป็ น เหตุ
กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.๒
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิ
ได้มารับหรือชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์
ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขโดยระบุไว้ ในใบอนุญ าต ให้
ผูร้ ับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการซึ่งกาหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สาหรับกิจการประเภท
เดี ยวและส าหรั บ สถานที่แห่งเดีย ว ถ้ าประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและ
สถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้
เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ไ ด้เพียงในเขต
อานาจของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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ข้อ ๒๕ การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๓
ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้อง
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สบิ ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิก
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔
ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ อภ.๔
ข้ อ ๒๙ ในกรณี ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรือ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ อภ.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ทราบถึงการ สูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ อภ.๒ โดยประทับตราสีแดง คาว่า “ใบ
แทน” กากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขัว้ ใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกาหนดให้เป็น
กิจการ ที่ต้องมีการควบคุ มตามเทศบัญ ญั ตินี้ ไม่ป ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญ ญั ตินี้ หรือ
เงื่อนไขโดยเฉพาะ ที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับ ปรุงให้
ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันในกรณีที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญ ญั ตินี้ รายใดถูกพักใช้
ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า
ได้กระท าความผิด ตามพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ป ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
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ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๓๒ ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้ อ ๓๓ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ตามข้ อ ๑๗ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ ๓๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ตามข้ อ ๑๙ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๓๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๗ ผูร้ ับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๒ มี
ความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ ๓๘ การเปรี ย บเที ย บคดี ใ ห้ เป็ น ไปตามมาตรา ๘๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ บรรดาใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อน
วันใช้เทศบัญญัติน้ใี ห้คงใช้ได้ตอ่ ไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนัน้
ข้อ ๔๐ ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นีแ้ ละให้มอี านาจออกระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)
(
)
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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แบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เขียนที่..............................................................................
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................
ขอครั้งแรก
ขอต่ออนุญาต
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลประเภท........................................จดทะเบียนเมื่อ....................
อายุ................ปี สัญชาติ..................... ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................
ถนน...................................................แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ...................................
จังหวัด............................................. หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................ประเภท...............................................
ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................
แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ..........................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................โทรสาร.......................................
อาคารประกอบกิจการมีเนื้อที่................................................ตารางเมตร
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานสาคัญต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
มี
ไม่มี
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบอานาจ
มี
ไม่มี
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
มี
ไม่มี
3. ใบรับรองแพทย์
มี
ไม่มี
4. ใบอนุญาต (ฉบับเดิม)
มี
ไม่มี
5. อื่นๆ........................................................................................................
แผนที่ตั้งโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขอรั บใบอนุญาต
(..............................................)
ใบอนุญาตเล่มที่......................เลขที่..................วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต.........................................
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................เลขที่..................วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบเสร็จ..............................................
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เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
ตามที่......................................................................................ยื่นแบบคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง/
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประเภท
...........................................................................................................................................................................
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ เป็นเงิน..............................บาท (.........................................................)
( ) เห็นสมควรอนุญาต ( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...........................................................
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ความเห็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต ( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...........................................................
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ความเห็น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( ) เห็นสมควรอนุญาต ( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...........................................................
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ความเห็น ปลัดเทศบาล
( ) เห็นสมควรอนุญาต ( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ...........................................................
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน.........................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)……………………………..……………………………….…………………………
๒)……………………………….…………………………….…………………………
๓)…………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................

ส่วนของผู้รับใบอนุญำต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
เลขที่....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน.........................................พ.ศ. .......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)…………………………………………………………….…………………………
๒)…………………………………………………………….…………………………
๓)…………………………………………………………………………………………

ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน................วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................

