
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ  วาดวยกิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะและนายอําเภอแมสะเรียง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะนับแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน  มาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

กิจการทีต่องควบคุม 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลแมเหาะ 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
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 (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหารการเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวของพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔)  การตากเนือ้สัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 
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 (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  การอบ  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖)  การเคี่ยวมันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอดัลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  

ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
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 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหาร  และเพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธรุกจิเกีย่วกบัยานยนต  เครื่องจักรหรือเครือ่งกล  ซึ่งมีไวบรกิารหรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้วหรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี   

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 
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(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกจิการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวนกิจการ

ใน  (๙.๑) 

 (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

และส่ิงแวดลอม 
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   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

 (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

 (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก   

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
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(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
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 (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙)  การกอสราง 

 (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 
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ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะประกาศกําหนด 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมเหาะเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  โดยอนุโลม 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมเหาะ   

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารแจงความตอเจาพนักงานทองที่  ณ  สถานีตํารวจกรณีสูญหาย 

(๒) ใบอนุญาตใบเดิมเทาที่มีเหลืออยู  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ไพลิน  แพงไธสงค   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมเหาะ 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์ 
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สตัว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
     (๑.๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
          ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
          ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
          ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
          ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป          
     (๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ 
          ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
          ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป          
     (๑.๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
           ก. รวมต้ังแต่ ๕๐ ตัว ถึง ๑,๐๐๐ ตัว 
           ข. รวมกันต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัว ถึง ๒,๐๐๐ ตัว 
           ค. เกินกว่า ๒,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
         (๑.๒.๑) จํานวนไม่เกิน ๕ ตัว 
         (๑.๒.๒) จํานวนเกินกว่า ๕ ตัวขึ้นไป 
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 
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๒ 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า 
อัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ 
บาท สตางค์
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๓ 

 กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสตัว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย  
การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          (๒.๑.๑) โค  กระบือ  สุกร (ตัวละ) 
          (๒.๑.๒) แพะ  แกะ  (ตัวละ) 
          (๒.๑.๓) เป็ด  ไก่  หาน  (ตัวละ) 
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนที่ยังไม่ได้ฟอก 
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลอืกกุ้ง 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลอืกหอย 
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลติ การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ   
การสะสม หรอืการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม 
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๓.๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว  หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น การผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยว มนักุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิต 
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอไส้กรอกหมูต้ัง  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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บาท สตางค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เก้ียมอ๋ี  
(๓.๘) การผลิตแบะแซ 
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้งจันอับ  
ขนมเป๊ียะ 
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืม
ชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาม 
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๓.๑๕) การผลิต การแบ่งการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ 
นํ้าส้มสายชู 
(๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(๓.๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่อง 
(๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 
(๓.๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมห้รือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน 
(๓.๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แขง็อาหาร 
(๓.๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานทีจ่ําหน่าย
อาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          (๓.๒๕.๑) การทํานํ้าแข็งหลอด 
          (๓.๒๕.๒) โรงงานผลิตนํ้าแข็ง 
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  
๕ แรงม้าขึ้นไป 
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กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง 
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสมการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสฟัีน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่าง ๆ 
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี    
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาํเร็จรูป 
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๕.๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันพืช 
          (๕.๑.๑) ต้ังแต่  ๑ – ๓  เตา 
          (๕.๑.๒) ต้ังแต่   ๔ – ๖  เตา 
          (๕.๑.๓) มากกว่า ๖  เตาขึ้นไป 
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรอืแป้งอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕.๕) การผลิตยาสูบ 
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร 
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย (ยกเว้นการผลติเพ่ือใช้ในครัวเรือน  
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ) 
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๕.๙) การตาก การสะสมหรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง (ยกเว้นพ้ืนที่
ตากไม่เกิน ๑ ไร่) 
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กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการใน (๖.๑) 
          (๖.๒.๑) ประเภทโรงงาน 
          (๖.๒.๒) ประเภทร้าน 
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน  
การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการ
ใน (๖.๑) 
(๖.๔) การเคลอืบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม  
นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๕) การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคม ีหรือวิธีอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือ 
การล้างแร่ 
กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล 
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นส ีการพ่น 
สารกันสนิมยานยนต์ 
(๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเคร่ืองกล 
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเคร่ืองกล 
ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อม
หรือประกันปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๗.๖) การปะ การเช่ือมยาง 
      (๗.๖.๑) รถยนต์ 
      (๗.๖.๒) รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถที่มีล้อต้ังแต่ ๓  ล้อลงมา 
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลชัต์ 
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กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๘.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทําสารเคลอืบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๘.๔) การอบไม้ 
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘.๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ใน  (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๙.๔) การประกอบการกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          (๙.๔.๑) มีห้องพักต้ังแต่ ๒๐ ห้องขึ้นไป 
          (๙.๔.๒) มีห้องตํ่ากว่า ๒๐ ห้อง 
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการตามข้อ (๙.๑) 
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(๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต็โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ
การเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บรกิารดังกล่าวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดลอ้ม 
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๙.๑๖)  การประกอบกิจการให้และบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๙.๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ 
การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มอาชีพ) 
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผา้หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
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กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือ 
การเผาหินปูน 
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลตัช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง  
ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรอืผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง  
สารออกซิไดซ์ สารตัวทําละลาย 
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน 
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือนํ้ามนัผสมส ี
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ 
วัตถุที่คล้ายคลงึ
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๑๓ 

(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแหง้ 
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรอืสารเคม ี
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค 
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรอืสิ่งพิมพ์อ่ืน ที่มีลักษณะเดียวกัน 
ด้วยเครื่องจักร 
(๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือชดใช้  
         (๑๓.๕.๑) ตํ่ากว่า ๑๐๐  ตารางวา                                   
         (๑๓.๕.๒) ต้ังแต่  ๑๐๐  -  ๔๐๐  ตารางวา 
         (๑๓.๕.๓) มากกว่า  ๔๐๐  ตารางวาขึ้นไป 
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๑๓.๙) การก่อสร้าง 
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

คําขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต  
เขียนที่................................. 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์............................. 
  ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
  (     )  สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................ 
มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พ้ืนที่ดําเนินการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจําหน่าย................................................................... 
เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนที่ดําเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท....................... 
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ.................................................. 
  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
     เก็บขนสง่ปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที่.......................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมแีหล่งกําจัดที่........................................................... 
     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลง่กําจัดที่............................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคําขอน้ีขา้พเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังน้ี 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องคือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณกิีจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
(๕.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณจีําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
(๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดต้องจัดทําฯ) 
(๕.๔) ................................................................................................................ 
(๕.๕) ................................................................................................................ 
(๕.๖) ................................................................................................................ 

 
 

 

(หนา้หลงั) 



 

 

 

 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
   (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (................................................)  
การดําเนินการของเจ้าหนา้ที่ 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (...............................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
คําสั่ง เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (...............................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 



 

 

 

 

ใบรับแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
ที่ มส ๗๒๐๐๑/........................... 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 

วันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก
...........................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล...............................................
อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 หนังสือรับรองการแจ้ง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ช่ือสถานประกอบการ “............................................”   
สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่................ตําบลแม่เหาะ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

(ลงช่ือ) .........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (.......................................) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ๑.  กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ ์เอกสารไม่ครบถว้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้ง   
                         ผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับคําขอ 

๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหน่ึงฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
           

 
 
 
 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาํสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาํสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................ 
   
 ออกให้ ณ วันที่........เดือน......................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีป่ระกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่............เลขที่............../...............    สํานักงาน............................................... 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ช่ือ...................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน
เลขที่..................อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย..................ถนน........................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาํสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาํสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................ 
   

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เขียนที่................................................ 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ............................... 
  ข้าพเจ้า...........................................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ดําเนินการกิจการ
ช่ือ…..………………ได้รับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................. 
สถานประกอบการต้ังอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ตําบล.............................อําเภอ................................. 
จังหวัด................................โทรศัพท์..................................... 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท................................................................เน่ืองจาก................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ 
   ๑)    สําเนาบันทึกการแจง้ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   ๔)    หนังสอืรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   ๕)    สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๖)    รูปถา่ยผู้ดําเนินกิจการขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รปู 
  
     (ลงช่ือ).........................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
      (...................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน 

         สญูหายมาด้วย 
 (๒)  ในกรณีทีใ่บอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญใหแ้นบใบอนุญาตนั้นมาด้วย 
 (๓)  ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ/ใช้ 

 

เลขท่ี........................ 
วนัท่ี......................... 
ลงช่ือ.......................ผูรั้บคาํขอ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

