
 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมตํ๋า 
เรื่อง   ใหกิจการ  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบเปนกิจการควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลแมต๋าํ  วาดวยกิจการ  การลาง  อบ 

รม  และสะสมยางดิบขึ้นใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําและนายอําเภอพญาเม็งราย  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา  เรื่อง  ใหกิจการ 

การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบเปนกิจการควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลแมต๋ําตัง้แตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลว 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

   

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 
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  “ยางดิบ”  หมายถึง  ยางธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  น้ํายาง  ยางแผน  ยางแทง 

เศษยาง  ขี้ยาง  ยางกอนถวย 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายถึง  สถานที่ที่ทําการลาง  การอบ  การรม  การสะสม

ยางดิบอยางใดอยางหนึ่ง  หรอืหลายอยางรวมกัน  

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

   “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ     

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน      

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

   “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหกิจการ  การลาง  การอบ  การรม  หรือการสะสมยางดิบเปนกิจการที่ตอง 

มีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
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ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี  

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานดูแลผูสูงอายุ 

หรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  สถานท่ีราชการ  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

กฎหมายวาดวยผังเมือง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เปนระยะท่ีไมกอใหเกิดปญหาเหตุรําคาญ  

และไมสงผลกระทบตอสุขภาพแกประชาชนหรือผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง  ในกรณีที่สถานประกอบ

กิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน 

โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานดูแล

ผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  สถานที่ราชการ  ไมนอยกวาสองรอยเมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกัน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญแกประชาชน 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ

และมีขอจํากัดเรื่องการยายสถานที่ตั้ง  แตทั้งนี้   ตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

และเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรงและปลอดภัย  เหมาะสมที่จะประกอบ

กิจการที่ควบคุมตามขอบัญญัตินี้ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 
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   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน  โดยจัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  และอางหรือที่ลางมือ  พรอมสบู   

ที่มี จํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ตั้งอยูในท่ีที่ เหมาะสม  โดยจัดหองสวมแยกชาย - หญิง   

และมีจํานวนอยางนอยในอัตราหนึ่งท่ีตอผูปฏิบัติงานไมเกินสิบหาคน  อัตราสองท่ีตอผูปฏิบัติงานไมเกิน 

ส่ีสิบคน  อัตราสามที่ตอผูปฏิบัติงานไม เกินแปดสิบคนและเพ่ิมขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวนหนึ่งที่  

ตอผูปฏิบัติงานไมเกินหาสิบคน 

  (๔)  พ้ืนอาคารตองทําดวยคอนกรีต  หรือวัสดุอื่น ใดท่ีแข็งแรงอยู  ในสภาพดี  

เหมาะสมปลอดภัยไมสึกกรอน  และทําความสะอาดงาย  ในกรณีลานรับซื้อหรือสะสมน้ํายาง  ยางกอน 

พ้ืนควรมีความลาดเอียงสามารถระบายน้ําเสียไปยังทอหรือรางระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําเสียขัง  

    (๕)  ผนังอาคารตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและทําความสะอาดงาย  

  (๖)  หลังคาตองมุงดวยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรง 

  (๗)  มีการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกลและมีการระบายอากาศ 

ที่เหมาะสม 

  (๘)  มีทอหรือรางระบายน้ําแบบปดภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีประตูหรือทางเขาออก   ท่ีมีความกวางเพียงพอกับการเขาออก

ของยานพาหนะและการเคล่ือนยายในกรณีฉุกเฉิน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการแบงพ้ืนที่ดําเนินกิจการแตละสวนอยางเปนสัดสวน 

และเหมาะสม  ในกรณีที่เปนอาคารรวบรวมหรือสะสมยางกอน  ยางแผน  ควรปดมิดชิด 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
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วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  นอกจากนี้ตองจัดใหมีอางหรือที่ลางมือพรอมสบู  

ที่มีจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวตัถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร 

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๗  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม  สําหรับบริการ

ผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอและตองตั้งอยูในบริเวณท่ีแยกออกจากบริเวณการผลิต  โดยลักษณะ 

การจัดบริการน้ําดื่มตองปราศจากความสกปรกหรือการปนเปอน และจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดมีปริมาณ

เพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน 

 

หมวด ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น  ในแตละ

แผนกของสถานประกอบกิจการนั้นและจัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรับการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอม

อพยพ  หนีไฟพรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งกรณีท่ีมีผูปฏิบัติงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป  ใหมีแผนปองกัน

และระงับอัคคี ภัย   ทั้ งนี้   ให เปน ไปตามกฎหมายว าด วย   ความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย   

และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒)  ตองมีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการที่มีความมั่นคง  แข็งแรง 

ปลอดภัยและแยกออกจากบริเวณการผลิตอื่น ๆ  โดยตองจัดใหมีปายแสดงชนิด  ประเภทของสารเคมี 

แตละชนิดไวอยางชัดเจนจัดใหมีบัญชีรายชื่อและเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี  (SDS;  safety 

data  sheets)  โดยเอกสารทั้งหมดใหแสดงเปนภาษาไทยจัดเก็บไวในท่ีเปดเผยและเรียกดูไดงาย  

กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของที่อาจ

กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

   (๓)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิทซและสายไฟตาง ๆ  

ตองติดตั้งหรือจัดเก็บอยางเปนสัดสวน  เปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  

   (๔)  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  ที่มีสวนที่เปนอันตรายตองมีครอบ 

ปองกันอันตราย 

   (๕)  เครื่องจักร  เครื่องมือ เครื่องใช  และอุปกรณไฟฟาท่ีเปลือกนอกเปนโลหะ  

จะตองติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาที่ไดมาตรฐาน  เชน  สายดิน  และเครื่องตัดไฟรั่ว  เปนตน 

   (๖)  การเดินสายไฟตองเดินสายไฟใหเรียบรอย  หรือเดินในทอรอยสาย 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๗) เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณตองไดรับการตรวจตราเปนประจํา

หากพบการชํารุดตองดําเนินการซอมแซมและแกไขพรอมท้ังตองมีปายหรือสัญญาณเตือนกรณีเครื่องจักร

ชํารุดหรือขัดของเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

   (๘)  จัดใหมีทางหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  พรอมแผนผังแสดงโดยตองมีปายแสดง 

ใหเห็นเดนชัดสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

   (๙)  จัดใหมีแสงสวางภายในสถานประกอบกิจการที่เพียงพอตามลักษณะงาน  

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๐  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการควบคุมปริมาณฝุนละออง  และความเข มขน 

ของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานใหเปนไปตามกฎหมาย  วาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ขอ  ๒๑  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีมาตรการปองกัน  ควบคุมปญหาเสียงดังภายในสถาน

ประกอบกิจการใหไดมาตรฐาน  ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๒  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมกีารควบคุมความรอนภายในสถานประกอบกิจการใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๓  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ใหเพียงพอ 

และเหมาะสมตามลักษณะงาน  เชน  หนากากปองกันกล่ิน  ไอระเหยสารเคมี  และเชื้อรา  ที่ครอบหู 

หรือที่อุดหูถุงมอื  รองเทาบูทเส้ือคลุม  เปนตน  และจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช 

และการบํารุงรักษาอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ทั้งนี้  ตองมีมาตรการในการควบคุม 

ใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

ขอ  ๒๔  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีคู มือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย

สําหรับผูปฏิบตัิงาน  และจัดเก็บใหเปนสัดสวน  ณ  จุดปฏิบัติงานในที่เปดเผยและเรียกดูไดงาย 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๕  ผูดําเนินกิจการตองจัดให มีการตรวจสุขภาพผู ปฏิบัติงานแรกรับเขาทํางาน  

และผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และตรวจตามปจจัยเส่ียงตามกฎหมาย 

วาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ขอ  ๒๖  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมหรือใหความรูกอนเขาปฏิบัติงาน 

เชน  ทักษะในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  สุขอนามัยสวนบุคคล  และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  

เมื่อไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  เปนตน  พรอมทั้งมีการบันทึกผลของการอบรมทุกครั้ง 

ขอ  ๒๗  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีสถานที่ชําระลางรางกายและชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ภายในสถานประกอบกิจการ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตองมีการดูแลผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยรวมถึง 

มีการสงตอผูปวยไดทันทวงที 

ขอ  ๒๘  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีมาตรการควบคุมการทํางาน  ยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน 

ลาก  หรือเข็นของหนักของผูปฏิบัติงานไมเกินอัตราน้ําหนักท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงานในกรณีของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนดตองจัดใหมีและใหผูปฏิบัติงานใชเครื่องทุนแรง 

ที่เหมาะสม  และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

ขอ  ๒๙  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีขอบังคับกับผูปฏิบัติงานมิใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  

ไมสูบบุหรี่  หรือเสพสารเสพติด  และไมรับประทานอาหารขณะปฏิบัตงิาน 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ  ๓๐  สถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการอันอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน  ประชาชนและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการปองกัน  ควบคุม  หรือบําบัดกล่ินจากการประกอบ

กิจการที่มีประสิทธิภาพไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน 

ประชาชนและผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๓๒  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการปองกัน  ควบคุมไอระเหยของสารเคมี  และฝุนละออง 

จากการประกอบกิจการเพ่ือไมใหเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ขอ  ๓๓  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการควบคุมระดับเสียงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๓๔  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียจากการประกอบ

กิจการรวมถึงน้ํา  ชะลาง  จากลานกองเก็บวัตถุดิบกอนระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม 

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และตอง

ดูแลทางระบายน้ําไมใหอุดตัน 

ขอ  ๓๕  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดลานรวบรวมหรือสะสมยางกอน 

ทุกครั้งหลังเลิกงาน  หรือหากพบวามีน้ําเสียขังในปริมาณมาก 

ขอ  ๓๖  ในการขนสงยางดิบผูดําเนินกิจการหรือผูขนสงตองจัดใหมีการปูแผนพลาสติกหนา 

หรือมีภาชนะรองรับปองกันการรั่วไหลของน้ํายางหรือน้ําเสียลงสูพ้ืนถนนระหวางการขนสง  และใชผาใบ 

ปดคลุมรถขนสงใหมิดชิดเพ่ือปองกันยางดิบ  และกล่ินเหม็นฟุงกระจาย 

ขอ  ๓๗  ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ  รวมทั้ง 

มีการรวบรวมและกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

ขอ  ๓๘  ผูดําเนินกิจการตองมีการจัดการกากของเสีย  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  หรือวัสดุ 

ที่เส่ือมคุณภาพจากกระบวนการผลิต  รวมถึงวัสดุอื่น ๆ  ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๓๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่ เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว  

ขอ  ๔๐  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปน

การคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ.๑  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูดําเนินกิจการ  

   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินกิจการ   

   (๓)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  และทะเบียนบาน

ของสถานประกอบกิจการ  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)  

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการ  

   (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)  

   (๖)  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ของผูรับมอบอํานาจในกรณีมีการมอบอํานาจ    

   (๘)  แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ  

   (๙)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  



 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐)  เอกสารหลักฐานอื่นท่ีจําเปนซึ่งเจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

ขอ  ๔๑  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และมาตรการ

ปองกันอันตรายตอสุขภาพตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ตามคํา ส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  รวมทั้งระเบียบและประกาศ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

ขอ  ๔๒  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์      

ขอ  ๔๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบ  อภ. ๒  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวัน 

ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําเทานั้น 



 หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอภายในหกสิบวนักอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  ดวย  โดยใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต 

ตามแบบ  อภ. ๓  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๔๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมต๋ํา 

ขอ  ๔๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบ  อภ. ๔  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

การออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้    

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวเหนือตราครุฑและใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น  

   (๓)  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบบันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม

ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมที่  

เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๔๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตแลวใหแจงบอกเลิกการ

ประกอบกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๕  ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันเลิกประกอบ

กิจการ 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๕๐  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๕๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๕๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๕๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๕๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๕๕  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการการลาง  การอบ  การรม  หรือสะสมยางดิบ   

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

กอนวันบังคับใชขอบัญญัตนิี้ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้แลว 

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังประสงคจะดําเนินกิจการตอไปจะตองขอรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้กอนดําเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมจิตต  ศิริชัยชุม 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมต๋ํา 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา 

เรื่อง   ใหกิจการ  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบเปนกิจการควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

----------------------------------------------------------------- 

 

 อัตราคาธรรมเนียมขออนุญาตประกอบกิจการ  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 

 ขนาดกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ กรณีสถานประกอบกิจการท่ีไมใชโรงงาน     ๕๐๐  บาท 

๒ กรณีสถานประกอบกิจการเปนโรงงาน  

 -  เครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๑๕  แรงมา   

   หรือคนงานตั้งแต  ๗  คน  แตไมเกิน  ๑๐  คน 

๘๐๐  บาท 

 -  เครื่องจักรตั้งแต  ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๕  แรงมา  

   หรือคนงานตั้งแต  ๑๑  คน  แตไมเกิน  ๑๕  คน 

๑,๐๐๐  บาท 

 -  เครื่องจักรตั้งแต  ๒๕  แรงมาข้ึนไป  หรือคนงานตั้งแต   

   ๑๖  คนข้ึนไป 

๑,๒๐๐  บาท 

 

                                

                       

                     

                                   

 

 

 

 

 

 



แบบ อภ. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

 

 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี           เดือน                     พ.ศ.              . 

 ๑. ขาพเจา                                                                               อายุ           ป สัญชาต.ิ....................           

โดย ๑.                                                                   ๒.                                                          ผูมีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม                                                                                        ท่ีอยูเลขท่ี.............           

หมูท่ี           ตรอก/ซอย                                ถนน                              แขวง/ตําบล................................................                                   

เขต/อําเภอ                        จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท                                   . 

 ๒. ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังน้ี 

 ๒.๑ ซื่อสถานประกอบกิจการ                                                              ขออนุญาตประกอบกิจการ  

                            ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองควบคุมตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋าํ 

 ๒.๒ สถานท่ีประกอบกิจการตั้งอยูเลขท่ี                     หมูท่ี           ตรอก/ซอย            ถนน...................              

ตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จงัหวัดเชียงราย โทรศัพท               บริเวณสถานประกอบกิจการมเีน้ือท่ี        ตารางเมตร 

ท่ีดินท่ีตั้งสถานประกอบกิจการเปนของ                                                                      อาคารท่ีใชประกอบกิจการ

เปนของ                                                                   เปนอาคาร  □ มีอยูเดิม ตั้งแต  พ.ศ..........  □ กอสรางใหม 

ลักษณะของอาคารท่ีใชในการประกอบกิจการ                                                                                           

(เปนไม หรือคอนกรีต มีก่ีช้ัน ฯลฯ) ใบอนุญาตกอสรางอาคารประเภทเลขท่ี                                 .ออกโดย......................                             

 ๒.๓ มจีํานวนคนงาน             คน  □ ไมมี  □ มีการพักคางในสถานประกอบกิจการ จํานวน           คน 

 ๒.๔ เวลาทํางานปกตติั้งแตเวลา                        น.ถึง                           น. รวมวันละ           ช่ัวโมง 

จํานวน           กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห                                       . 

 ๒.๕ ช่ือผลิตภัณฑ ปริมาณการผลติท่ีไดจากการประกอบกิจการ และการจําหนาย 

     ผลิตภัณฑ                        ปริมาณ (ตอป)                           สถานท่ีจําหนาย 

๒.๕.๑...............................................       ....................................       ...................................................................   

๒.๕.๒...............................................       ....................................       ...................................................................   

๒.๕.๓...............................................       ....................................       ...................................................................   

๒.๕.๔...............................................       ....................................       ...................................................................   

 ๒.๖ ผลติภณัฑท่ีเปนผลพลอยไดจากการประกอบกิจการ การจัดการผลิตภณัฑผลพลอยได 

๒.๖.๑                                               นําไปจัดการโดย                                                                        .   

๒.๖.๒                                               นําไปจัดการโดย                                                                        .   

๒.๖.๓                                               นําไปจัดการโดย                                                                        .   

 ๒.๗ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบกิจการ ไดแก  

๒.๗.๑                                                                                    ขนาด          แรงมา จํานวน        เครื่อง 

๒.๗.๒                                                                                    ขนาด          แรงมา จํานวน        เครื่อง 

๒.๗.๓                                                                                    ขนาด          แรงมา จํานวน        เครื่อง 

๒.๗.๔                                                                                    ขนาด          แรงมา จํานวน        เครื่อง 

คําขอเลขท่ี             /             . 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



-๒- 

 

 ๓. การควบคมุมลพิษ 

  ๓.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ ไดแก (นํ้าเสีย/ของเสีย/ควัน/กลิ่น/ฝุน/สิ่งปฏิกูล ฯลฯ)   

(ใหระบุช่ือและปริมาณ) 

๓.๑.๑                                                      .                   ๓.๑.๒                                                  . 

๓.๑.๓                                                      .                   ๓.๑.๔                                                  . 

  ๓.๒   □ มี        □ ไมมี การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (ระบุการบําบัดหรือปรับปรุงแกไข

มลพิษท่ีเกิดข้ึน) 

๓.๒.๑                                                                                                                                     . 

๓.๒.๒                                                                                                                                     . 

๓.๒.๓                                                                                                                                     . 

๓.๒.๔                                                                                                                                     . 

 

 ๔. พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังน้ี 

  □   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูดําเนินกิจการ  

□   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินกิจการ   

□   (๓)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรอืสัญญาเชาจากเจาของอาคาร และทะเบียนบานของสถานประกอบกิจการ   

          (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  

□   (๔)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการ  

□   (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

           (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)  

□   (๖)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

□   (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 

            ในกรณีมีการมอบอํานาจ    

□   (๘)  แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ  

□   (๙)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

□ (๑๐) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีจําเปนซึ่งเจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                        ลงช่ือ                                              ผูขออนุญาต 

                                                              (                                             ) 

 

 



-๓- 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(สวนของเจาหนาท่ี) 

 

คําขอเลขท่ี               /              .  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี               เดือน                          พ.ศ.              . 

ตรวจสอบแลว   เอกสารหลักฐาน      □   ครบ 

                                           □ ไมครบ ดังนี้  

๑)                                                              . 

๒)                                                              . 

๓)                                                              . 

๔)                                                              . 

๕)                                                              . 

๖)                                                              . 

 

        ลงชื่อ                                        เจาหนาท่ีรับเรื่อง 

              (                                      ) 

   ตําแหนง                                            . 

  

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(สวนของผูขอรับใบอนุญาต) 

 

คําขอเลขท่ี               /              .  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี               เดือน                          พ.ศ.              . 

ตรวจสอบแลว   เอกสารหลักฐาน      □   ครบ 

                                           □ ไมครบ ดังนี้  

๑)                                                              . 

๒)                                                              . 

๓)                                                              . 

๔)                                                              . 

๕)                                                              . 

๖)                                                              . 

 

        ลงชื่อ                                        เจาหนาท่ีรับเรื่อง 

              (                                      ) 

   ตําแหนง                                            . 



                                   แบบ อภ. ๒

ใบอนนุญาต
ประกอบกกิจการททที่เปป็นออันตรายตต่อสนุขภาพ

เลล่มททท                  เลขททท                /                  .
(๑) เจจ้าพนนักงานทจ้องถถทนอนนุญาตใหจ้                                                                                        . 

(โดย ๑  .                                                         ๒.                                                 (ผผจ้แทนนถตถบนุคคล)) 
อายนุ         ปปี สนัญชาตถ               อยผล่บจ้านเลขททท            หมผล่ททท            ตตาบล                    อตาเภอ                   . 
จนังหวนัด                        หมายเลขโทรศนัพทท                                         .

ประกอบกถจการ                                                                            ซซทงเปป็นกถจการทททเปป็นอนันตราย
ตล่อสนุขภาพตจ้องควบคนุม ตามขจ้อบนัญญนัตถองคทการบรถหารสล่วนตตาบลแมล่ตตตา เรรทอง ใหจ้กถจการ การลจ้าง อบ รม หรรอสะสมยางดถบ เปป็น
กถจการควบคนุม พ.ศ.              โดยใชจ้ชรทอสถานประกอบการวล่า                     .......                                    . ตนัตั้ง
อยผล่บจ้านเลขททท          หมผล่ททท            ตตาบลแมล่ตตตา อตาเภอพญาเมม็งราย จนังหวนัดเชทยงราย หมายเลขโทรศนัพทท             .

เสทยคล่าธรรมเนทยมปปีละ                                      บาท (                                                      ) 
ตามใบเสรม็จรนับเงถนเลล่มททท               เลขททท                 ลงวนันททท                                             .

(๒) ผผจ้รนับใบอนนุญาตตจ้องปฏถบนัตถตามหลนักเกณฑท วถธทการและเงรทอนไขทททกตาหนดในขจ้อบนัญญนัตถองคทการบรถหาร
สล่วนตตาบลแมล่ตตตา เรรทอง ใหจ้กถจการ การลจ้าง อบ รม หรรอสะสมยางดถบ เปป็นกถจการควบคนุม 

(๓) หากปรากฏในภายหลนังวล่าการประกอบกถจการทททไดจ้รนับอนนุญาตนทตั้เปป็นการขนัดตล่อกฎหมายอรทนทททเกททยวขจ้อง
โดยมถอาจแกจ้ไขไดจ้ เจจ้าพนนักงานทจ้องถถทนอาจพถจารณาใหจ้เพถกถอนการอนนุญาตนทตั้ไดจ้ 

(๔) ผผจ้รนับใบอนนุญาตตจ้องปฏถบนัตถตามเงรทอนไขเฉพาะดนังตล่อไปนทตั้อทกดจ้วย ครอ
(๔.๑)                                                                                                                     .
(๔.๒)                                                                                                                     .

(๕) ใบอนนุญาตฉบนับนทตั้ออกใหจ้เมรทอวนันททท             เดรอน                         พ.ศ.                    .
(๖) ใบอนนุญาตฉบนับนทตั้สถตั้นอายนุวนันททท              เดรอน                            พ.ศ.                       .

                                                       (                                                     )
                                                                     นายกองคทการบรถการสล่วนตตาบลแมล่ตตตา
                                                                              เจจ้าพนนักงานทจ้องถถทน

 

(ดจ้านหลนัง)
รายการตต่ออายนุใบอนนุญาตและเสทยคต่าธรรมเนทยม

วอัน/เดดือน/ปป
ททที่ตต่อใบอนนุญาต

วอัน/เดดือน/ปป
ททที่สกิสิ้นอายนุใบอนนุญาต

ใบเสรร็จรอับเงกิน (ลงชดืที่อ)
เจจ้าพนอักงานทจ้องถกิที่น/

เจจ้าหนจ้าททที่ผผจ้ไดจ้รอับมอบหมายเลต่มททที่ เลขททที่ วอัน/เดดือน/ปป

คคาเตดือน (๑) ตจ้องแสดงใบอนนุญาตนทตั้ไวจ้ในทททเปปิดเผยและเหม็นไดจ้งล่าย ณ สถานทททประกอบกถจการตลอดเวลาทททประกอบกถจการ 
     หากฝฝ่าฝฝืนทททโทษปรนับไมล่เกถน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคทจะประกอบกถจการในปปีตล่อไปตจ้องยรทนคตาขอตล่ออายนุใบอนนุญาตกล่อนใบอนนุญาตสถตั้นอายนุ





แบบ อภ. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

 

เขียนท่ี                                                                     . 

                                                              วันท่ี             เดือน                            พ.ศ.                  . 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................................................

(โดย ๑.                                                       ๒.                                                (ผูแทนนิติบุคคล)) 
อายุ         ป สัญชาติ                 อยูบานเลขท่ี               หมูท่ี          ตําบล                 .อําเภอ........................                  
จังหวัด                             หมายเลขโทรศัพท                                         . 
 เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ            
เลมท่ี            เลขท่ี            /              ประกอบกิจการ........................................................................................... 
ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา เรื่อง ใหกิจการ การลาง อบ รม 
หรือสะสมยางดิบ เปนกิจการควบคุม พ.ศ.            โดยใชชื่อสถานประกอบการวา                                        . 
ตั้งอยูบานเลขท่ี                หมูท่ี             ตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
หมายเลขโทรศัพท                                   . 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี.....................             
เดือน                           พ.ศ.               โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

□   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูดําเนินกิจการ  
□   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินกิจการ   
□   (๓)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร และทะเบียนบาน 
            ของสถานประกอบกิจการ  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปน 
            สถานประกอบการ)  
□   (๔)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการ  
□   (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

                                ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)  
□   (๖)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
□   (๗)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
           ของผูรับมอบอํานาจในกรณีมีการมอบอํานาจ    
□   (๘)  แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ  
□   (๙)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
□ (๑๐)  เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีจําเปนซ่ึงเจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                     (ลงชื่อ)                                                     . 

                                          (                                                          ) 

                                                                ผูขอรับใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ 

คาํขอเลขที ่            /               . 
(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



แบบ อภ. ๔ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

เขียนท่ี                                                             . 

                                                                     วันท่ี             เดือน                            พ.ศ.            . 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                                                                        . 

(โดย ๑.                                                ๒.                                                           (ผูแทนนิติบุคคล)) 

อายุ          ป สัญชาติ                 อยูบานเลขท่ี               หมูท่ี            ตําบล                 อําเภอ               . 

จังหวัด                             หมายเลขโทรศัพท                                                 . 

 เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ            

เลมท่ี            เลขท่ี            /              ประกอบกิจการ                                                                    . 

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา เรื่อง ใหกิจการ การลาง อบ รม 

หรือสะสมยางดิบ เปนกิจการควบคุม พ.ศ.             โดยใชชื่อสถานประกอบวา                                           . 

ตั้งอยูบานเลขท่ี         หมูท่ี       ตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท                   . 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก

ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตนได  � สูญหาย  �ถูกทําลาย  �ชํารุดในสาระสําคัญ โดยไดแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 

 �๑. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายท้ังหมด 

 �๒. ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู 

�๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจผูดําเนินกิจการ 

 �๔. สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินกิจการ  

�๕. ทะเบียนบานของสถานประกอบกิจการ 

 �๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล

        (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 �๗. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 

 �๘. เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)                                                  . 

                                         (                                                      ) 

                                                                 ผูรับใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ 

คาํขอเลขที ่            /               . 
(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



แบบ อภ. ๕ 

แบบคําขอแจงบอกเลิกการดําเนินการ 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                                                                        . 

(โดย ๑.                                                       ๒.                                                    (ผูแทนนิติบุคคล)) 

อายุ           ป สัญชาติ                 อยูบานเลขท่ี              หมูท่ี        ตําบล                    อําเภอ                . 

จังหวัด                             หมายเลขโทรศัพท                                                 . 

 เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ            

เลมท่ี            เลขท่ี            /              ประกอบกิจการ                                                                    .

ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา เรื่อง ใหกิจการ การลาง อบ รม  

หรือสะสมยางดิบ เปนกิจการควบคุม พ.ศ.             โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................

ตั้งอยูบานเลขท่ี       หมูท่ี      ตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท                      . 

 ขอแจงเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

เนื่องจาก............................................................................................................................................................................

และไดเลิกการดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี            เดือน                            พ.ศ.               โดยไดแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 

 □ ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (อภ. ๒) เลมท่ี          เลขท่ี            /             . 

□ ๒. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (อภ. ๒) เลมท่ี        เลขท่ี        /          . 

 □ ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

 □ ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล   

                  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 □ ๕. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 

 □ ๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย  

                  กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

 □ ๗. เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ขาพเจาขอรับรองวา ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ กอนเลิกการประกอบกิจการ 

และขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                                 (ลงชื่อ)                                                     . 

                                       (                                                     ) 

                                                                 ผูรับใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ 

คาํขอเลขที ่            /               . 
(เจ้าหน้าทีก่รอก) 


