ฝายสิง่ แวดลอมและสุขาภิบาล
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายต"อสุขภาพ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
2. บั ตรประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบานผู จั ดการหากไม%ใช% บุค คล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สําเนาหนังสือราชการจดทะเบียนนิติบุคคลหากผูขอนอนุญาตเป/นนิติบุคคล
5. หลักฐานที่ใชแสดงว%าอาคารที่ใชเป/นสถานประกอบการสามารถใชประกอบการ
ไดถูกตามกฎหมาย ว%าดวยการควบคุมอาคาร
6. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตแสดงการเปลี่ยนแปลง กรณี
ขอต%อใบอนุญาต
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หลักฐานตามขอ 1-5 ใหถ%ายเอกสารและรับรองสําเนาเอกสาร ค%าธรรมเนียมขึ้นอยู%กับ
ประเภท และขนาดกิจการ
* กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดประกอบกิจการ สถานที่ หรือ
เครื่องจักร ตองยื่นคําขออนุญาตพรอมหลักฐานตามขอ 1-6
* กรณี ข อต% อ ใบอนุ ญ าตตองยื น คํ า ขอพรอมชํ า ระค% า ธรรมเนี ย มก% อ น
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ และสามารถประกอบกิจการต%อไปไดจนกว%าเจาพนักงานทองถิ่นสั่ง
ไม%ต%อใบอนุญาต
* กรณี แ จงเลิ ก กิ จ การตองยื่ น คํ า ขอแจงเลิ ก กิ จ การก% อ นถึ ง กํ า หนดเสี ย
ค%า ธรรมเนี ยมครั้ งต% อไป พรอมหลั กฐานใบอนุญ าตหรื อใบแทนใบอนุ ญาต สํา เนาบั ตร
ประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต

การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน"ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
2. บั ตรประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบานผู จั ดการหากไม%ใช% บุค คล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สําเนาหนังสือราชการจดทะเบียนนิติบุคคลหากผูขอนอนุญาตเป/นนิติบุคคล
5. หลักฐานที่ใชแสดงว%าอาคารที่ใชเป/นสถานประกอบการสามารถใชประกอบการ
ไดถูกตามกฎหมาย ว%าดวยการควบคุมอาคาร
6. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตแสดงการเปลี่ยนแปลง กรณี
ขอต%อใบอนุญาตหลักฐานตามขอ 1-5 ใหถ%ายเอกสารและรับรองสําเนาเอกสาร
7. ใบรับรองแพทย=ของผูสัมผัสอาหาร

ค"าธรรมเนียมใบอนุญาต
1. พื้นที่ประกอบการไม%เกิน 300 ตารางเมตร ค%าธรรมเนียมไม%เกิน 2,000 บาท
2. พื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 5 บาท โดยให
คิดพื้นที่เป/นจํานวนเต็มปBดเศษทิ้ง แต%ร%วมแลวตองไม%เกิน 3,000 บาท
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3. การออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหน%ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร และค%าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการรายปE
* พื้นที่ประกอบการไม%เกิน 10 ตารางเมตร ค%าธรรมเนียม 100 บาท
* พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 5 บาท โดยให
คิดพื้นที่เป/นจํานวนเต็มปBดเศษทิ้ง แต%รวมแลวตองไม%เกิน 1,000 บาท
กรณี ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงขยายหรื อ ลดการประกอบกิ จ การตองยื่ น การขอ
อนุญาตพรอมหลักฐานขอ 1-6
กรณีขอต%ออายุใบอนุญาตหรือกรณีแจงเลิกกิจการตองยื่นคําขอ เช%นเดียวกับกิจการ
ที่เป/นอันตรายต%อสุขภาพ

การขออนุญาตประกอบการตลาด
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
2. บั ตรประจํ า ตั ว ประชาชน และสํ า เนาทะเบี ย นบานผู จั ดการหากไม%ใช% บุค คล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สําเนาหนังสือราชการจดทะเบียนนิติบุคคลหากผูขอนอนุญาตเป/นนิติบุคคล
5. หลักฐานที่ใชแสดงว%าอาคารที่ใชเป/นสถานประกอบการสามารถใชประกอบการ
ไดถูกตามกฎหมาย ว%าดวยการควบคุมอาคาร
6. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตแสดงการเปลี่ยนแปลง กรณี
ขอต%อใบอนุญาตหลักฐานตามขอ 1-5 ใหถ%ายเอกสารและรับรองสําเนาเอกสาร

ค"าธรรมเนียมใบอนุญาตตลาด
ในกฎกระทรวงว% า ดวยสุ ข ลั ก ษณ= ข องตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดจัดตั้งตลาดเป/น 2 ประเภท
1. ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก%ตลาดที่มีเคาโครงสรางอาคารทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง
แข็งแรง หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทาน อัตราค%าธรรมเนียม 2,000 บาท ต%อปE
2. ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก% ตลาดที่ไม%มีโครงสรางอาคาร อัตราค% าธรรมเนีย ม
2,000 บาท ต%อปE
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กรณีขอใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงขยาย หรือลดการประกอบกิจการยื่นคําขออนุญาต
พรอมหลักฐานตามขอ 1-6 กรณีการขอต%ออายุใบอนุญาต หรือกรณีแจงเลิกกิจการตอง
ยื่นคําขอเช%นเดียวกับกิจการที่เป/นอันตรายต%อสุขภาพ

การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต ถ%ายเอกสาร และ
รับรองสําเนาเอกสาร
2. ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน (ถามี)
3. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช เช%น กําลังไฟฟIาที่ใช กําลังขยายเสียง
จํานวนกําลังขับเสียง ลําโพงที่ใช
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่จะใชเครื่องขยายเสียง
5. หนังสือยินยอมใหใชสถานที่หรือสัญญาเช%า กรณีผูขออนุญาตไม%มีกรรมสิทธิ์ใน
อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาต

ค"าธรรมเนียมใบอนุญาต
1. โฆษณาที่ไม%เป/นไปในลักษณะการคา ฉบับที่ 10 บาท อนุญาตใหคราวละไม%เกิน
15 วัน
2. โฆษณาในลักษณะการคา
- โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท อนุญาตใหคราวละไม%เกิน 5 วัน
- โฆษณาประจําที่ ฉบับละ 75 บาท อนุญาตใหคราวละไม%เกิน 15 วัน

ผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบโฆษณา
1. หามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกว%า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัด โรงเรียน
2. ตองทําการโฆษณาโดยใชภาษาไทย และไม%ใชเสียงดังเกินควร และไม%ก%อความ
รําคาญแก%ประชาชน
บทกําหนดโทษ ผูฝNาผืนมีความผิด ตองระวางโทษปรับไม%เกิน 200 บาท และให
เจาหนาที่มีอํานาจ เพิกถอนใบอนุญาตดวย
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