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หลักการ
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โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ

เหตุผล
เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น ไดปฏิบัติการและควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหถูกตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เปน
อั น ตรายต อ สุ ข ภาพเป น ไปด ว ยความเหมาะสมกั บ สภาวการณ ป จ จุ บั น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข อ ๓ และตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยตราเปนเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกขอบังคับ
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕49 และใหใช
เทศ
บั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลแม ท า ช าง เรื่ อง การควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ขภาพ พ.ศ. 2562 นี้ แ ทน
จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562
------------------

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตํา บลแมทาชาง วาดวยการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบมาตรา
๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลตําบล
แมทาชาง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง นับถัดจากวันที่ไดปดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง แลวเจ็ดวัน
ขอ 3 นับแตเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหยกเลิก
3.1 ข อ บั ง คั บ ตํ า บลองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหางดง เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป น อั น ตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2549
หมวดที่ ๑ บททั่วไป

ตามเทศบัญญัตินี้

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่

“ผู ซึ่งได รั บการแต งตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท องถิ่ น ” หมายความว า ข าราชการหรื อพนั กงาน
ทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติการตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕”
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต
ที่กอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําใหเกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียง
นั้น ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง แสง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา
เถา ฯลฯ
“กิจการ” หมายความวา กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิไดมุงกระทําเพื่อ
การคาดวย
“การค า ” หมายความว า การประกอบธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย การอุ ต สาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการใหบริการใดๆ เพื่อหาประโยชนอันมีมูลคา

-2“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
“ผูดํ าเนิ นกิ จการ” หมายความว า ผูเ ป นเจ าของหรือบุ คคลที่ เ รีย กชื่ออย างอื่ น ซึ่งรับ ผิ ดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือ สิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูไดหรือเขาใชสอยได
“สิ่ ง ปฏิ กู ล ” หมายความว า อุ จ จาระหรื อ ป ส สาวะ และรวมถึ ง สิ่ ง อื่ น ใดซึ่ ง เป น สิ่ ง ปฏิ กู ล
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะ ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นและ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอั นเกิ ดจากการประกอบกิจ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอั นเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตางๆดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและตองมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง คือ
๑.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให
ประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ คาดูหรือคาบริการในทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย ในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว
หรือสวนอื่นๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร

-3(6) การผลิ ต การโม การป น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทํ าอื่ น ใด
ตอสัตวหรือพืช หรือสวนใดสวนหนึ่งของสัตว หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๘) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา
ปลาส ม ปลาจ อ ม แหนม หม่ํ า ไส กรอก กะป น้ํ าปลา หอยดอง น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู ไตปลา หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม
และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น 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 ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

สะอาด

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

(๔) การเกี่ยวขาว การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุ ก โครเมียม นิ กเกิล หรือ โลหะอื่นใด ยกเว น
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ อม การปรั บ แต งเครื่ องยนต เครื่ องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ า ระบบปรั บ อากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต 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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(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ ของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต งสํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
ไมหวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลวาดวย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร วาดวยสถานพยาบาล หรือใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการ
ใน ๙(๑)
(10) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน
(๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(13) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือ ตูเกม
(15) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑6) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ

และสิ่งแวดลอม
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(๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย
ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การล าง การขั ดด วยการพน ทรายลงบนพื้ นผิ วกระจก แก ว หิน หรื อวั ตถุ อื่นใด ยกเว น
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม 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 ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิ ตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิต ภัณฑดวยยางเทียม พลาสติ ก เซลลูล อยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
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(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ ที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ ในการผลิต
ดอกไมเพลิง

ผลิตภัณฑใหม

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบ(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๗) การล า งขวด ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช แ ล ว เพื่ อ นํ า ไปใช ใ หม ห รื อ แปรสภาพเป น

(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการตามขอ ๕ ทั้งเปนการคาและไมเปนการคา ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด
๓ หมวด ๔ ดังตอไปนี้
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้

-8ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถาน
ที่ตั้งตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ
กอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ
และมีปา ยหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีห องน้ํ าและห องส วมตามแบบและจํ านวนที่ กําหนดในกฎหมายว าด ว ยการควบคุ ม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุก
วัน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกลู มูลฝอย
(๓) ในกรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ข อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ก ารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว ที่ เ ป น พาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหาร สําหรับคนงานหรือผูมาใชบริการตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวย
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

-9(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ หรื อกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํ ารุงรั กษาเครื่องดับเพลิงอย างนอย
หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแก
คนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและ
ผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด4
ใบอนุญาต
ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดประกอบ
กิจการตามประเภทที่มีเทศบั ญญัติ กําหนดใหเ ปนกิ จการที่ต องมี การควบคุมตามขอ ๕ ในลั กษณะเปน การค า
เวนแต จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมี
การควบคุ ม ตามข อ ๕ ในลั ก ษณะที่ เ ป น การค า จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว ใ นท า ย
เทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
(๖) เอกสารอื่นๆตามที่เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้

-10ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายระยะเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบก อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ ม เติ ม จากที่ กํ า หนดไว โ ดยทั่ ว ไปใน
เทศบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ ๒๐ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและ
ใหใชไดเ พีย งในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลแม ทาชางเทานั้น การขอต ออายุ ใบอนุ ญาตจะต องยื่น คําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุภายในกําหนดสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๙ โดยอนุโลม
หมวด 5
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับเปนกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตที่ผูรับใบอนุญาต
จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปในกรณีที่ผูมีหนาที่ที่ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาค าธรรมเนีย มและคาปรั บ ตามเทศบั ญญัติ นี้ ให เ ปน รายไดของเทศบาลตํ าบล
แมทาชาง
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทํา ลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

-11ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใดตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ข อ ๒๙ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู ข อรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อปฏิ บั ติ ไม ถูกต องตามบทแห งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๐ คําสั่งพักการใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย ต อบรั บ หรื อให ป ด คํ าสั่ งนั้ น ไว ในที่ เ ป ด เผยเห็ น ได ง าย ณ ภู มิลํ าเนา หรื อสํ านั กทํ าการงานของผู รั บ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
แมทาชางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด 6
บทลงโทษ
ข อ ๓๓ ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษตามบทกํ า หนดโทษแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข อ ๓๔ ให น ายกเทศมนตรี ตํ าบลแม ท าช า งเป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตามเทศบั ญญั ติ นี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
ขอ 35 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆที่ไดใหไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549 ที่ยังมีผลใชอยูในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวา
จะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

ขอ 36 บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549 กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตที่ได
ยื่นตามเทศบัญญัตินี้และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตดังกลาวตามเทศบัญญัตินี้
-12ขอ 37 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ออกตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549ที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดแยงกับขอกําหนดของเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………

เห็นชอบ
ลงนาม............................................
(นางสาวนิติยา พงษพานิช)
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

( นายทรัพยทวี คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เลขที่รับ……… /………
เลขที่…………………….

คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนที่............................................... .
วันที…่ …. เดือน ……………………. พ.ศ. …………

ขาพเจา………………………………………………………………..อาย…………..ป สัญชาติ.............................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ตําบล/แขวง……….................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................โทรศัพท..........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................
.................................................................................................................................................................................
ตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางโดยใชชื่อสถานที่ประกอบการวา..................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่..............หมูที่...........ตําบล......................... อําเภอ............................ จังหวัด.................................
โทรศัพท……………………………….โทรสาร………………………………………………….
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบาน ที่ตั้งสถานประกอบการ
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ (ถามี)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยระบุวัตถุประสงค (ถามี)
ใบมอบอํ านาจพร อ มสํ าเนาบั ต รประชาชนและสํ าเนาทะเบี ย นบ านของผู มอบและผู รั บ มอบ
(กรณีมีการ มอบอํานาจ)
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคํา ขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,
เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลกําหนดไวทุกประการ

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

เลขที่รับ……… /………
เลขที่…………………….

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนที่...............................................
วันที…่ …. เดือน..................... พ.ศ. ……………
ขาพเจา………………………………………………………………..อาย…………..ป สัญชาติ..............................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่ ตรอก/ซอย ถนน........................................ตําบล/แขวง………..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท........................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................
.................................................................................................................................................................................
ตอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางโดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่..............หมูที่...........ตําบล......................... อําเภอ............................ จังหวัด.................................
โทรศัพท……………………………….โทรสาร………………………………………………….
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
ใบอนุญาตเดิม (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ใบมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบ (กรณี
มีการมอบอํานาจ)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ของสถานประกอบการ (กรณีโรงงาน)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยระบุวัตถุประสงค (ถามี)
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคํา ขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย,
เทศบัญญัติ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลกําหนดไวทุกประการ

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

-สวนของเจาหนาที่-

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน.....................พ.ศ...........
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไมครบ คือ
1)...........................................................
2)...........................................................
3)..........................................................
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................................)
ตําแหนง........................................................

-สวนของผูรับใบอนุญาตใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่...........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน............................พ.ศ..........................
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไมครบ คือ
1)...........................................................
2)...........................................................
3)..........................................................
ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.......วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................................)
ตําแหนง........................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลมที่ ........เลขที่.........ป...................

เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให ชื่อ……………….…………………..……..….……………..อายุ..................ป
สัญชาติ…………….… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……….. ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………………..
หมูที่............................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต……………………………………..….…………
จังหวัด……………………..……..…..……โทรศัพท………………………..………………โทรสาร................................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………….………………………………….….
ลําดับที่........................คาธรรมเนียม..........................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที.....................................
เลขที่....................................ลงวันที.่ .......................เดือน.........................................พ.ศ...........................โดยใชชื่อ
สถานประกอบการวา......................................................................พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร...............................................แรงมา จํานวนคนงาน.........................................คน ตั้งอยู ณ เลขที่
.............................................หมูที่..........................ตรอก/ซอย...................................ถนน…………………………………
ตําบล………….…………….……………….อําเภอ………………………………..………จังหวัด………………….…………………....……
โทรศัพท…………………………………………..โทรสาร.......................................................
ขอ 2 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
ขอ 3 หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑).................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(๒).................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่…………….…..….เดือน……………….…….พ.ศ…………………
ออกให ณ วันที.่ .......................เดือน..........................พ.ศ....................
(ลายมือชื่อ)……………………………………………..
(……………..……………………………….)
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน 1. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
2. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
ใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป

(มีตอดานหลัง)

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

เกณฑการตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

******************************
๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………….…...…………….………………
๒. ตั้งอยูเลขที่……………...หมูท…ี่ ….……..…ตรอก/ซอย……..…….……ถนน………………..……ตําบล………….……………..
อําเภอ………………………..…….……จังหวัด…………………..…………..……..…โทรศัพท……………………….…………………….
อยูในผังเมืองรวมประเภท …………………………………………เปนอาคารประเภท.........................................................
๓. ชื่อผูประกอบการ……………………………………………………………..…………………………………………………………………
๔. ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ
( ) หางจากชุมชน ………………………………….เมตร
( ) ไมอยูติดชุมชน
( ) หางจากวัด ……………………….……………..เมตร
( ) ไมอยูติดวัด
( ) หางจากศาสนสถาน .……………..……….…เมตร
( ) ไมอยูติดศาสนสถาน
( ) หางจากโรงเรียน….……………………………เมตร
( ) ไมอยูติดโรงเรียน
( ) หางจากโรงพยาบาล………………………….เมตร
( ) ไมอยูติดกับโรงพยาบาล
( ) หางจากสถานที่อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………….
๕. อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
( ) ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลว
( ) ยังไมไดรับการอนุญาต
ประเภท …………………………………..เลขที่ใบอนุญาต…………..……….…………ลงวันที่ ………………..….……….
หนวยงานที่ออกใบอนุญาต…………………………………………………………………..………………………..………………………….
ประเภท …………………….………..…..เลขที่ใบอนุญาต…………….………..………ลงวันที่
…………………….……...........
หนวยงานที่ออกใบอนุญาต………………………………………..………….…………………………………….……………………………
๖. บันไดหนีไฟ
( ) มี ( ) ไมมี ( ) อาคารที่ไมตองมีทางหนีไฟ
๗. ปายบอกทางฉุกเฉิน
( ) มี ( ) ไมมี
๘. ไฟสองสวางทางออกฉุกเฉิน ( ) มี ( ) ไมมี
๙. ระบบระบายอากาศ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
( ) มี
( ) ไมมี
๑๐.หองน้ํา หองสวม จํานวนหองน้ํา……………………………….จํานวนหองสวม…………………………………
( ) เพียงพอ
( ) ไมเพียงพอ
๑๑.มีสารเคมี วัตถุอันตรายตอสุขภาพ
( ) มี
( ) ไมมี
๑๒. การเก็บรวมรวมขยะ
จํานวนภาชนะรองรับ…………………… ( ) เพียงพอ ( ) ไมเพียงพอ
๑๓. มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย ( ) ไมมี
( ) มี ระบุชนิด……………………………………………………………………………………………….

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

-๒๑๔. การปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคที่เปนพาหะของโรค
( ) ไมมี
( ) มี ดําเนินการโดย ……………………………………………………………………………………….
๑๕. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร 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. ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
ลงชื่อ…………………….………………..เจาของสถานประกอบการ
(…………………………………….)
ลงชื่อ……………………..….………….ผูตรวจ
(……………………………………..)
ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(………………………….………….)
ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(…………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………. ผูตรวจ
(…………………………………….)
วันที.่ .........................................................................

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทา ชาง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
รายการ

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
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) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
๒.๑ จํานวนไมเกิน ๒๐ ตัว
๒.๒ จํานวนเกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
๒.๓ จํานวนเกิน ๑๐๐ ตัว
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือ ชําแหละสัตว ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน
ตลาด
๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร

คาธรรมเนียม/ปละ
ฉบับละ (บาท)
(บาท/ป)
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
(บาท/ป)
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 ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
๒.๑ โรงงาน กิจการละ
๒.๒ ไมเขาขายโรงงาน
๒.๒.๑ พื้นที่สถานประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๒.๒.๒ พื้นที่สถานประกอบการตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือ ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขายและการขายในตลาด
๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๕.๒ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๕.๓ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใด ตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหาร
สัตว
๖.๑ พื้นที่สถานประกอบการ ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๖.๒ พื้นที่สถานประกอบการ ตั้งแต ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร กิจการละ
๖.๓ พื้นที่สถานประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป กิจการละ
(๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเร
ขายการขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ้ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง
เจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไต
ปลา หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
(3)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืชอยาง
อื่น
3.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(6)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
6.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
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6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(7)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร
(8)การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
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)การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(13)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
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 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
14.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
14.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(15)การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
15.1 การผลิตน้ํากลั่น
15.2 การผลิตน้ําบริโภค
15.2.1 พืน้ ที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
15.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
15.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(16)การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
16.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
16.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
16.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(17)การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม
เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
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 หรือภาชนะอื่นใด
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 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
20.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
20.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(21)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(22)การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(23)การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(24)การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
24.1 กําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา
24.2 กําลังเครื่องจักรเกิน 10 แรงมา
4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครือ่ งสําอาง ผลิตภัณฑ ทํา
ความสะอาด
(1)การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
1.1 พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(2)การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับ
รางกาย
(3)การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4)การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(5)การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(2)การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3)การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(4)การเกี่ยวขาว สีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม
(5)การผลิตยาสูบ
5.1 โดยไมใชเครื่องจักร
5.2 โดยใชเครื่องจักร
(6)การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
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(7)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
7.1 การผลิตปุยเคมี
7.2 การสะสมปุย
7.2.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(8)การผลิตเสนใยจากพืช
(9)การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(1)การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือ
แร
1.1 โดยไมใชเครื่องจักร
1.2 โดยใชเครื่องจักร
(2)การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖
(๑)
(3)การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือ
ไฟฟายกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
3.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4)การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุกโครเมี่ยมนิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(5)การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(6)การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือการลางแร
7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
1.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
2.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
3.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
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3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย
4.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
6.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
7.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
8.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
8.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
8.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
9.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
8.กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
2.1 พื้นที่ไมเกิน 20 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรแตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงาหรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจาก
ไม หวาย ชานออย
3.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
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3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การอบไม
4.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
6.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
7.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน
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) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
4.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานอง
เดียวกัน
5.1 หองพักไมเกิน 20 หอง
5.2หองพักเกิน 20 หอง แตไมเกิน 50 หอง
5.3หองพักเกิน 50 หอง
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(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชาหรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น
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 หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเก็ตหรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
11.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
11.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
11.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
12.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
12.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
12.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
13.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
13.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
13.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
14.1 สวนสนุก
14.2โบวลิ่ง
14.3ตูเกม เครื่องละ
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
15.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
15.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
15.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
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(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
17.1 พื้นที่ไมเกิน 500 ตารางเมตร
17.2 พื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการ สปา อาบน้าํ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
1.1 โดยใชกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ ขึ้นไป
1.2 โดยใชเครื่องจักร
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
2.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
3.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
4.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
4.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
4.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่นๆ
6.1 โดยไมใชเครื่องจักร
6.2 โดยใชเครื่องจักร
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
7.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
7.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
7.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
8.1 โดยไมใชเครื่องจักร
8.2 โดยใชเครื่องจักร
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11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
1.1 โดยไมใชเครื่องจักร
1.1.1 พื้นที่ไมเกิน 20 ตารางเมตร
1.1.2 พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
1.1.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.1.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.1.5 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
1.2 โดยใชเครื่องจักร
1.2.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
1.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(3)การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
3.1 โดยไมใชเครื่องจักร
3.1.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.1.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.1.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
3.2 โดยใชเครื่องจักร
3.2.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
3.2.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
3.2.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด
หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 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 หรือวัตถุที่คลายคลึง
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 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
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(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
12.กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ
(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 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 2
3.2.2 น้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภทที่ 3
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
6.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
9.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
9.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
9.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
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(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13.กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
1.1 พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
ไฟฟา
2.1 การผลิต
2.2 การซอม
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
3.1 โดยไมใชเครื่องจักร
3.2 โดยใชเครื่องจักร
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
4.1 การพิมพแบบ พิมพเขียว
4.2 การถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
5.1 พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
5.2 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
5.3 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
6.1 พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
6.2 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
7.1 โดยไมใชเครื่องจักร
7.2 โดยใชเครื่องจักร
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(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
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ที่ ชม ๘67๐1/

สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ........... ลงวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ …………………………….
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น
เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของ
เสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
ของทองถิ่น ดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการ
พิจารณาการอนุญาตตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหนง ………………………………………………........
เจาพนักงานทองถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท 053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

บันทึกขอความ

สวนราชการ
โทร.
ที่ ชม 86701/...................
วันที่ ..............................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจาพนักงานทองถิ่น
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ…………………………………..
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ....................... ลงวันที่ ........................................................ นั้น
จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา
( ) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
( ) ไมครบ ดังนี้
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา ( ) สมควรอนุญาต
( ) สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
( ) ไมสมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(..........................................................)
ตําแหนง ...........................................................
เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ที่ ชม ๘67๐1/

สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ............................................................
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาวดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วัน นับแตวันที่
................................................. และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหนง ………………………………………………........
เจาพนักงานทองถิ่น
สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

ที่ ชม ๘67๐1/

สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ ...............................................................................
เรียน ..................................................................
อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ................. ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………………………………………….
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมา
ติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง ภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับหนังสือนี้
ทัง้ นี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาวกรุณาแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบดวย
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหนง ………………………………………………........
เจาพนักงานทองถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

ที่ ชม ๘67๐1/

สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง
111 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................
อางถึง 1. ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ......... ลงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .......
2.หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ .............. ลว .............
ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ……………………
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให
ถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี้
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่นคําขอไว
อนึง่ หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(………………….……………….)
ตําแหนง ………………………………………………........
เจาพนักงานทองถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล
โทรฯ053-442080
Facebook :เทศบาลตําบลแมทาชาง

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

