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หลักการ
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ

เหตุผล
เพ่ือใหเจาพนักงานทองถ่ิน ไดปฏิบัติการและควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหถูกตองเปนไป

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพเปนไปดวยความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๓ และตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยตราเปนเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกขอบังคับ
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕49 และใหใช เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 นี้แทน
จึงตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562

------------------
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบมาตรา

๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลตําบล
แมทาชาง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การควบคุมกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562”

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง นับถัดจากวันท่ีไดปดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง แลวเจ็ดวัน

ขอ 3 นับแตเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหยกเลิก
3.1 ขอบัง คับตําบลองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง กิจการท่ี เปนอันตราย

ตอสุขภาพ พ.ศ. 2549

หมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี

ตามเทศบัญญัตินี้

“ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน
ทองถ่ินซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕”

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต
ท่ีกอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยูในบริเวณขางเคียง
นั้น ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง แสง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา
เถา ฯลฯ

“กิจการ” หมายความวา กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงกิจการท่ีมิไดมุงกระทําเพ่ือ
การคาดวย

“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการใหบริการใดๆ เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕

“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น

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

อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูไดหรือเขาใชสอยได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งปฏิกูล

หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะ ท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืนและ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและตองมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง คือ

๑.กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให

ประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ คาดูหรือคาบริการในทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย ในตลาด
(๒) การหมัก  ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว

หรือสวนอ่ืนๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร
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(6) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด

ตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตว หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๘) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง
๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือ

ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา

ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ
ท่ีคลายคลึงกัน

(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี

เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม

และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก

น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่ม

ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
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๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ ทําความ

สะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ ทําความสะอาดตางๆ
๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานอง

เดียวกัน
(๔) การเก่ียวขาว การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
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(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ ของยานยนต

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจาก

ไมหวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลวาดวย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร วาดวยสถานพยาบาล หรือใน

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับ

คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ

ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการ

ใน ๙(๑)
(10) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ
(12) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย
(13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือ ตูเกม
(15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑6) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
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(๑7) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร

และสิ่งแวดลอม
(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ
(20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ
(21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ
๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย

ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร ตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
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(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ ท่ีคลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ในการผลิต

ดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอ่ืน ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบ(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ ท่ีใชแลวเ พ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับ
วัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี

ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการตามขอ ๕ ท้ังเปนการคาและไมเปนการคา ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ัวไป เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ ตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด
๓ หมวด ๔ ดังตอไปนี้

หมวด ๒
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
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ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถาน

ท่ีตั้งตามท่ี เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ
กอเหตุรําคาญดวย

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสม ท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของบันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟาปกติขัดของ

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุก
วัน

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีมีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน ท่ีลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการ

ใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
(๓) ในกรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับประกอบอาหาร การปรุง

อาหาร การสะสมอาหาร สําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวย
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ

หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้
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(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.๒๕๒๒ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแก
คนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและ
ผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

หมวด4
ใบอนุญาต

ขอ ๑๘ เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดประกอบ
กิจการตามประเภทท่ีมีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะเปนการคา
เวนแต จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมี
การควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวในทาย
เทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
(๖) เอกสารอ่ืนๆตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด
ขอ ๒๐ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายระยะเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให
ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปใน
เทศบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ ๒๐ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและ
ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลแมทาชางเทานั้นการขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนดสามสิบวัน เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ ๑๙ โดยอนุโลม

หมวด 5
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับเปนกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตท่ีผูรับใบอนุญาต
จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีท่ีตองเสีย
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
ใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
แมทาชาง

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทํา ลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
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ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูขอรับ
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๓๕

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ ๓๐ คําสั่งพักการใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี

ขอ ๓๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
แมทาชางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด 6
บทลงโทษ

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ขอ ๓๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล
ขอ 35 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆท่ีไดใหไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549 ท่ียังมีผลใชอยูในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวา
จะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน



ขอ 36 บรรดาคําขออนุญาตท่ีไดยื่นไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549 กอนหรือในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตท่ีได
ยื่นตามเทศบัญญัตินี้และใหดําเนินการเก่ียวกับคําขออนุญาตดังกลาวตามเทศบัญญัตินี้
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ขอ 37 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ีออกตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับได
ตอไปเทาท่ีไมขัดแยงกับขอกําหนดของเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ………………………………

( นายทรัพยทวี  คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

ลงนาม............................................
(นางสาวนิติยา  พงษพานิช)

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



เลขท่ีรับ……… /………
เลขท่ี…………………….

คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนท่ี............................................... .
วันท่ี……. เดือน ……………………. พ.ศ. …………

ขาพเจา………………………………………………………………..อาย…………..ป สัญชาติ.............................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน........................................ตําบล/แขวง……….................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................โทรศัพท..........................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................
.................................................................................................................................................................................
ตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางโดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา..................................................................
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล......................... อําเภอ............................ จังหวัด.................................
โทรศัพท……………………………….โทรสาร………………………………………………….

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบาน ท่ีตั้งสถานประกอบการ
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถามี)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยระบุวัตถุประสงค (ถามี)
ใบมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบ

(กรณีมีการ มอบอํานาจ)
อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคํา ขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีเทศบาลกําหนดไวทุกประการ

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



เลขท่ีรับ……… /………
เลขท่ี…………………….

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนท่ี...............................................
วันท่ี……. เดือน..................... พ.ศ. ……………

ขาพเจา………………………………………………………………..อาย…………..ป สัญชาติ..............................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน........................................ตําบล/แขวง………..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท........................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................
.................................................................................................................................................................................
ตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางโดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................................................
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล......................... อําเภอ............................ จังหวัด.................................
โทรศัพท……………………………….โทรสาร………………………………………………….

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ใบมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบ (กรณี

มีการมอบอํานาจ)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยระบุวัตถุประสงค (ถามี)
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………
อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคํา ขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,

เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีเทศบาลกําหนดไวทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………….…. ผูขอตออายุใบอนุญาต
(………………………………………………. )



-สวนของเจาหนาที่-
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขท่ี.................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ...........
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน

 ครบ
 ไมครบ  คือ

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

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

-สวนของผูรับใบอนุญาต-

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขท่ี...........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน............................พ.ศ..........................
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน

 ครบ
 ไมครบ  คือ

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

ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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



ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลมท่ี ........เลขท่ี.........ป...................

เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให ชื่อ……………….…………………..……..….……………..อายุ..................ป
สัญชาติ…………….… อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี ……….. ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………………..
หมูท่ี............................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต……………………………………..….…………
จังหวัด……………………..……..…..……โทรศัพท………………………..………………โทรสาร................................................

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………….………………………………….….
ลําดับท่ี........................คาธรรมเนียม..........................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที.....................................
เลขท่ี....................................ลงวันท่ี........................เดือน.........................................พ.ศ...........................โดยใชชื่อ
สถานประกอบการวา......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร...............................................แรงมา จํานวนคนงาน.........................................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี
.............................................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย...................................ถนน…………………………………
ตําบล………….…………….……………….อําเภอ………………………………..………จังหวัด………………….…………………....……
โทรศัพท…………………………………………..โทรสาร.......................................................

ขอ 2 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน
ขอ 3 หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑).................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
(๒).................................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ…………………
ออกให ณ วันท่ี........................เดือน..........................พ.ศ....................

(ลายมือชื่อ)……………………………………………..
(……………..……………………………….)

เจาพนักงานทองถ่ิน



คําเตือน 1. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ
กิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท

2. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป

ท่ีออกใบอนุญาต
วัน/เดือน/ป

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจาพนักงานทองถ่ินเลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป



เกณฑการตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

******************************
๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………….…...…………….………………
๒. ตั้งอยูเลขท่ี……………...หมูท่ี…….……..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..……ตําบล………….……………..
อําเภอ………………………..…….……จังหวัด…………………..…………..……..…โทรศัพท……………………….…………………….
อยูในผังเมืองรวมประเภท …………………………………………เปนอาคารประเภท.........................................................
๓. ชื่อผูประกอบการ……………………………………………………………..…………………………………………………………………
๔. ลักษณะท่ีตั้งของสถานประกอบการ
( ) หางจากชุมชน ………………………………….เมตร ( ) ไมอยูติดชุมชน
( ) หางจากวัด ……………………….……………..เมตร ( ) ไมอยูติดวัด
( ) หางจากศาสนสถาน .……………..……….…เมตร ( ) ไมอยูติดศาสนสถาน
( ) หางจากโรงเรียน….……………………………เมตร ( ) ไมอยูติดโรงเรียน
( ) หางจากโรงพยาบาล………………………….เมตร ( ) ไมอยูติดกับโรงพยาบาล
( ) หางจากสถานท่ีอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………….
๕. อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

( ) ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลว ( ) ยังไมไดรับการอนุญาต
ประเภท …………………………………..เลขท่ีใบอนุญาต…………..……….…………ลงวันท่ี ………………..….……….
หนวยงานท่ีออกใบอนุญาต…………………………………………………………………..………………………..………………………….

ประเภท …………………….………..…..เลขท่ีใบอนุญาต…………….………..………ลงวันท่ี
…………………….……...........
หนวยงานท่ีออกใบอนุญาต………………………………………..………….…………………………………….……………………………
๖. บันไดหนีไฟ

( ) มี ( ) ไมมี ( ) อาคารท่ีไมตองมีทางหนีไฟ
๗. ปายบอกทางฉุกเฉิน ( ) มี ( ) ไมมี
๘. ไฟสองสวางทางออกฉุกเฉิน ( ) มี ( ) ไมมี
๙. ระบบระบายอากาศ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

( ) มี ( ) ไมมี
๑๐.หองน้ํา หองสวม จํานวนหองน้ํา……………………………….จํานวนหองสวม…………………………………

( ) เพียงพอ ( ) ไมเพียงพอ
๑๑.มีสารเคมี วัตถุอันตรายตอสุขภาพ

( ) มี ( ) ไมมี
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ

จํานวนภาชนะรองรับ…………………… ( ) เพียงพอ ( ) ไมเพียงพอ
๑๓. มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย ( ) ไมมี
( ) มี ระบุชนิด……………………………………………………………………………………………….



การกําจัดโดยวิธี…………………………………………………………………………….……………………

-๒-
๑๔. การปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคท่ีเปนพาหะของโรค

( ) ไมมี
( ) มี ดําเนินการโดย ……………………………………………………………………………………….

๑๕. สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม
อาหารสําหรับคนงาน

( ) ไมมี
( ) มี ดําเนินการโดย……………………………………….……………………………………………..

๑๖. สถานประกอบการมีการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
( ) เปนระเบียบ ( ) ไมเปนระเบียบ

๑๗. มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหมและเครื่องมือดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
( ) ไมมี
( ) มี ชนิด……………………………………………………………………

๑๘. การปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง ( ) มี ( ) ไมมี
๑๙. การปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ ( ) มี ( ) ไมมี
๒๐. ความเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...

ลงชื่อ…………………….………………..เจาของสถานประกอบการ
(…………………………………….)

ลงชื่อ……………………..….………….ผูตรวจ
(……………………………………..)

ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(………………………….………….)

ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(…………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(…………………………………….)

วันท่ี..........................................................................



บญัชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
รายการ คาธรรมเนียม/ปละ

ฉบับละ (บาท)
๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง (บาท/ป)
๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

๑.๑ สัตวบก
๑.๑.๑ จํานวนตั้งแต 10ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
๑.๑.๒ จํานวนเกิน ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๑.๑.๓ จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๑.๑.๔ จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว
๑.๑.๕ จํานวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัว
๑.๒ สัตวปก
๑.๒.๑ จํานวนตั้งแต 10 ตัวแต ไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๑.๒.๒ จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
๑.๒.๓ จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๑.๒.๔ จํานวนเกิน ๑,๐๐๐ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว
๑.๒.๕ จํานวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัว
๑.๓ สัตวเลื้อยคลาน หรือ แมลง
๑.๓.๑ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนไมเกิน 100 ตัว
๑.๓.๒ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนเกิน 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว
๑.๓.๓ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนเกิน 1,000 ตัว
๑.๓.๔ การเลี้ยงแมลง

(๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม
๒.๑ จํานวนไมเกิน ๒๐ ตัว
๒.๒ จํานวนเกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๒.๓ จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

๓๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ (บาท/ป)
(๑) การฆา หรือ ชําแหละสัตว ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน
ตลาด

๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐



๑.๒ โดยใชเครื่องจักร
1.2.1 กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
1.2.2 เกิน 20 แรงมา

๑.๓ โรงงาน กิจการละ

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
2,000



(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก
๒.๑ โรงงาน กิจการละ
๒.๒ ไมเขาขายโรงงาน

๒.๒.๑ พ้ืนท่ีสถานประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๒.๒.๒ พ้ืนท่ีสถานประกอบการตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนสถานท่ีจําหนาย
อาหาร การเรขายและการขายในตลาด

๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๕.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา

(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใด ตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหาร
สัตว
๖.๑ พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๖.๒ พ้ืนท่ีสถานประกอบการ ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๖.๓ พ้ืนท่ีสถานประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป กิจการละ
(๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง

๒,๐๐๐

๕๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

300
500

2,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
5๐๐

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเร
ขายการขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(บาท/ป)

(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ้ิว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง
เจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไต
ปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน
(3)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยาง
อ่ืน

3.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(4)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน
เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
(5)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น

5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(6)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน

6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร

300

500

300
500

1,000
300

500
1,000
2,000

300



6006.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
(7)การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน

7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร

(8)การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ
8.1 โดยไมใชเครื่องจักร
8.2 โดยใชเครื่องจักร

8.2.1 กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
8.2.2 เกิน 20 แรงมา

(9)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(10)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ
เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(11)การผลิตไอศกรีม

11.1 โดยไมใชเครื่องจักร
11.2 โดยใชเครื่องจักร

(12)การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(13)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ

13.1 โดยไมใชเครื่องจักร
13.2 โดยใชเครื่องจักร

13.2.1 กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
13.2.2 เกิน 20 แรงมา

(14)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาว
หมาก น้ําตาลเมา

14.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
14.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
14.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(15)การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
15.1 การผลิตน้ํากลั่น
15.2 การผลิตน้ําบริโภค

15.2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
15.2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
15.2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(16)การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
16.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
16.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
16.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(17)การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม
เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด

17.1 โดยไมใชเครื่องจักร
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17.2 โดยใชเครื่องจักร
17.2.1 กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
17.2.2 เกิน 20 แรงมา

(18)การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปองขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
18.1 โดยไมใชเครื่องจักร
18.2 โดยใชเครื่องจักร

18.2.1 กําลังแรงมารวมกันไมเกิน 20 แรงมา
18.2.2 เกิน 20 แรงมา

(19)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(20)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม

20.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
20.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
20.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(21)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(22)การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(23)การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(24)การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

24.1 กําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา
24.2 กําลังเครื่องจักรเกิน 10 แรงมา

1,500
2,000

1,000

2,000
3,000
2,000

1,000
2,000
3,000
1,000
500

1,000

500
1,000

4.กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครือ่งสําอาง ผลิตภัณฑ ทํา
ความสะอาด

(บาท/ป)

(1)การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
1.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(2)การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับ
รางกาย
(3)การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4)การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(5)การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ

1,000
2,000
1,000

1,000
1,000
2,000

5.กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร (บาท/ป)
(1)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(2)การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3)การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอ่ืนๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(4)การเก่ียวขาว สีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม
(5)การผลิตยาสูบ

5.1 โดยไมใชเครื่องจักร
5.2 โดยใชเครื่องจักร

(6)การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

1,000
1,000

1,000
1,000

500
1,000
1,000



(7)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย
7.1 การผลิตปุยเคมี
7.2 การสะสมปุย

7.2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(8)การผลิตเสนใยจากพืช
(9)การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด

1,000

1,000
1,500
2,000
1,000
1,000

6.กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร (บาท/ป)
(1)การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือ
แร

1.1 โดยไมใชเครื่องจักร
1.2 โดยใชเครื่องจักร

(2)การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖
(๑)
(3)การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือ
ไฟฟายกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

3.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(4)การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุกโครเม่ียมนิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(5)การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)

5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(6)การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือการลางแร 

500
2,000
2,000

300
500

1,000
2,000

1,000
1,500
2,000
2,000

7.กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล (บาท/ป)
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต

1.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล

3.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร

500
1,000
2,000

500
1,000
2,000

500



3.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

1,000
2,000

(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย

4.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
7.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
8.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
8.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
8.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ
ยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา

9.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
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8.กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ (บาท/ป)
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร

2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 20 ตารางเมตร
2.2 พ้ืนท่ีเกิน 20 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
2.3 พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.4 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตรแตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.5 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงาหรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจาก
ไม หวาย ชานออย

3.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
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3.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

1,000
2,000

(๔) การอบไม
4.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ
6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
7.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
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9.กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ (บาท/ป)
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน
๙ (๑)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

3.1 เตียงนวดไมเกิน 10 เตียง
3.2 เตียงนวดเกิน 10 เตียง แตไมเกิน 20 เตียง
3.3 เตียงนวดเกิน 20 เตียง แตไมเกิน 30 เตียง
3.4 เตียงนวดเกิน 30 เตียง

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

4.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน

5.1 หองพักไมเกิน 20 หอง
5.2หองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง
5.3หองพักเกิน 50 หอง
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(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชาหรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน

6.1 หองพักไมเกิน 5 หอง
6.2 หองพักเกิน 5 หอง แตไมเกิน 10 หอง
6.4 หองพักเกิน 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง
6.5 หองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 30 หอง
6.6 หองพักเกิน 30 หอง แตไมเกิน 50 หอง
6.7 หองพักเกิน 50 หอง

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

11.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
11.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
11.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย
12.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
12.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
12.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
13.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
13.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
13.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
14.1 สวนสนุก
14.2โบวลิ่ง
14.3ตูเกม เครื่องละ

(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
15.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
15.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
15.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
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(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม

17.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 500 ตารางเมตร
17.2 พ้ืนท่ีเกิน 500 ตารางเมตร

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการ สปา อาบน้าํ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
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10.กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ (บาท/ป)
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก

1.1 โดยใชก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ี ข้ึนไป
1.2 โดยใชเครื่องจักร

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
3.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร
4.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร
5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๖) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืนๆ
6.1 โดยไมใชเครื่องจักร
6.2 โดยใชเครื่องจักร

(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
7.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ
8.1 โดยไมใชเครื่องจักร
8.2 โดยใชเครื่องจักร
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11.กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง (บาท/ป)
(1)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา

1.1 โดยไมใชเครื่องจักร
1.1.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 20 ตารางเมตร
1.1.2 พ้ืนท่ีเกิน 20 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
1.1.3 พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.1.4 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.1.5 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

1.2 โดยใชเครื่องจักร
1.2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(3)การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง

3.1 โดยไมใชเครื่องจักร
3.1.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.1.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.1.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

3.2 โดยใชเครื่องจักร
3.2.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.2.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด
หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)

4.1 จํานวนไมเกิน 5,000 กิโลกรัม
4.2 จํานวนเกิน 5,000 กิโลกรัม แตไมเกิน 10,000 กิโลกรัม
4.3 จํานวนเกิน 10,000 กิโลกรัม

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
5.1 เครื่องจักร ไมเกิน 5 เครื่อง
5.2 เครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง แตไมเกิน 15 เครื่อง
5.3 เครื่องจักรเกิน 15 เครื่อง

(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตางๆ
6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
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(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
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12.กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ (บาท/ป)
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดสหรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ

2.1 การผลิต บรรจุ ขนสง
2.2 การสะสม

2.2.1 สะสมไมเกิน 500 ลิตร
2.2.2 สะสมเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 2,000 ลิตร
2.2.3 สะสมเกิน 2,000 ลิตร

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
3.1 การผลิต กลั่น
3.2 การสะสมขนสง

3.2.1 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี 2
3.2.2 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทท่ี 3

(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)

5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง

6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร

(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร

9.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง

3,000

2,000

300
500

1,000

5,000

1,000
2,000
2,000

300
500

1,000

1,000
1,500
2,000

500
1,000
4,000

300
500

1,000
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000



(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

4,000
2,000
1,500

13.กิจการอ่ืนๆ (บาท/ป)
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

1.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
ไฟฟา

2.1 การผลิต
2.2 การซอม

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
3.1 โดยไมใชเครื่องจักร
3.2 โดยใชเครื่องจักร

(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
4.1 การพิมพแบบ พิมพเขียว
4.2 การถายเอกสาร

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
5.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
6.1 พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.2 พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม

7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร

(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง

12.1 โดยไมใชเครื่องจักร
12.2 โดยใชเครื่องจักร

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
13.1 การผลิต
13.2 การสะสมหรือขนสง

500
1,000

2,000
300

500
1,000

1,000
300

500
800

1,000

1,000
2,000

500
1,000
500

3,000
1,000
1,000

500
1,000

3,000
1,500



ท่ี ชม ๘67๐1/ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม  50230

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

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี ........... ลงวนัท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ …………………………….
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น
เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของ
เสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนด
ของทองถ่ิน ดังนี้

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการ

พิจารณาการอนุญาตตอไป

ขอแสดงความนับถือ

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

เจาพนักงานทองถ่ิน

สํานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท 053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยดึมนัธรรมาภบิาล    บริการเพือประชาชน”



บันทึกขอความ
สวนราชการ โทร.
ที่ ชม 86701/................... วันที่ ..............................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน

ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………..
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี ....................... ลงวันท่ี ........................................................ นั้น

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา

( ) ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน
( ) ไมครบ ดังนี้

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

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา ( ) สมควรอนุญาต
( ) สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

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

( ) ไมสมควรอนุญาต

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน



ท่ี ชม ๘67๐1/ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230

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

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ............................................................
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี ................. ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น

เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาวดังนี้

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วัน นับแตวันท่ี

................................................. และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

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

เจาพนักงานทองถ่ิน

สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยดึมนัธรรมาภบิาล    บริการเพือประชาชน”



ท่ี ชม ๘67๐1/ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230

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

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ ...............................................................................
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี ................. ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............

ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมา
ติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง ภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับหนังสือนี้

ท้ังนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาวกรุณาแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย

ขอแสดงความนับถือ

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

เจาพนักงานทองถ่ิน

สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยดึมนัธรรมาภบิาล    บริการเพือประชาชน”



ท่ี ชม ๘67๐1/ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม  50230

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

เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................
อางถึง 1. ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี ......... ลงวันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. .......

2.หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ ท่ี .............. ลว .............
ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………

และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินภายในเวลาท่ีกําหนด ตามท่ีอางถึงนั้น

จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให
ถูกตองครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน ดังนี้

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีไดยื่นคําขอไว
อนึง่ หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได

ภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้
ท้ังนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ

ทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

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

เจาพนักงานทองถ่ิน
สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยดึมนัธรรมาภบิาล บริการเพอืประชาชน”




