
 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลแมสูน  และนายอําเภอฝาง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เร่ือง  การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตตําบลแมสูน  เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ 
ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

อยางอื่นซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

“ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานทองถิ่น

ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  และตอง

มีการควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

  ๔.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 

   (๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 

   (๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม 

   (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๔.๒ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในที่

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอื่น  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว  

  ๔.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม 

   (๑) การผลิตเนย  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ    ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘) การผลิตแบะแซ 

   (๙) การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร 

   (๑๘) การผลิตน้ําสมสายชู 

   (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ   

   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร 

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน    

  ๔.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางตาง ๆ   

   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

  ๔.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเคร่ืองจักร 
   (๔) การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 
   (๗) การผลิต  การสะสมปุย  ยกเวนปุยหมัก  ปุยอินทรียที่ผลิต  สะสมไวใชเอง 
   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 
   (๙) การขัด  การลาง  การเคลือบ  การอบ  ผลิตผลทางการเกษตรดวย

เคร่ืองจักร  
  ๔.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ    
   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  

๔.๖  (๑) 
   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเคร่ืองจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๔.๖  (๑)  
   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๔.๖  (๑) 

   (๕) การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  ๔.๖  (๑) 

  ๔.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ   การปรับแตงระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

   (๒) การต้ังศูนยถวงลอ   การซอม   การปรับแตงระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเคร่ืองจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
  ๔.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 
   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไมดวยเคร่ืองจักร 
   (๓) การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
   (๔) การอบไม 
   (๕) การผลิตธูปดวยเคร่ืองจักร 
   (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 
   (๗) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  ยกเวนเพื่อใชในครัวเรือน 
  ๔.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๔.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  ๔.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกันเวน

แตเปนการใหบริการใน  ๔.๙  (๑) 
   (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการ
ใหบริการใน  ๔.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 
   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 
   (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 
  ๔.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 
   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร   
   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บดวยเคร่ืองจักรต้ังแต  ๕  เคร่ืองข้ึนไป 
   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ   
   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 
   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   
  ๔.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
   (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   
   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย    
  ๔.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส

หรือสารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
   (๓) การผลิต   การกลั่น   การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ   
   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๔.๗  (๑) 
   (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๗) การโม  การบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
   (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยดหรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๑๔) การผลิต  การสะสม   การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค  
  ๔.๑๓ กิจการอื่น ๆ   
   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต   การซอมเคร่ืองอิ เล็กทรอนิกส   เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอุปกรณไฟฟา 
   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 
   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
   (๙) การกอสราง 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑและเง่ือนไขทั่วไป 

 

 

ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการ  ตามขอ  ๔  ทั้งเปนการคา  และไมเปนการคา  ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเง่ือนไขทั่วไป  เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการ  และตอง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ สถานที่ต้ัง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
   ๕.๑.๑ สถานประกอบกิจการตอง ต้ังอยูห างจากชุมชน   วัด   ศาสนา  

โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานใหเปนไป
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการ
ซ่ึงอาจใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   ๕.๑.๒ อาคารไดรับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๓ บันไดหนีไฟ  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๔ ปายบอกทางฉุกเฉิน  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๕ ไฟสองฉุกเฉิน  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๖ ระบบระบายอากาศ   เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๗ แสงสวาง  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๘ หองน้ํา   หองสวม   เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๙ การเก็บรวบรวมขยะ  เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๑๐ ตองมีที่รองรับมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย 
   ๕.๑.๑๑ มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคที่เปนพาหะของโรค 
   ๕.๑.๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่ จัดไวสําหรับ

ประกอบอาหาร  การปรุงอาหารการสะสมอาหาร  สําหรับคนงาน  หรือผูมาใชบริการ  เปนไปตาม
ขอกําหนดดานสุขาภิบาล  อาหารสําหรับสถานประกอบการคาอาหาร  ตามโครงการรณรงคปรับปรุง  
สถานที่ปรุง  ประกอบจําหนายอาหาร   

   ๕.๑.๑๓ สถานประกอบการ  จัดระบบสัญญาณเพลิงไหมและเคร่ืองดับเพลิง  
เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๑๔ สถ านประกอบกา ร จั ด ก า ร เ ก็ บ วั ตถุ อั น ตร าย เป น ไปต าม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.๑.๑๕ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   ๕.๑.๑๖ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
   ๕.๑.๑๗ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดพิษทางน้ํา 
   ๕.๑.๑๘ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดส่ันสะเทือน 
   ๕.๑.๑๙ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย 
  ๕.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
   ๕.๒.๑ สถานที่นั้นตองใชทําเลซ่ึงจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพน

จากสถานที่นั้นโดยสะดวก 
   ๕.๒.๒ ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซ่ึงรับน้ําเสีย

ดวยวัตถุถาวรที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมร่ัว  น้ําไหลสะดวก 
   ๕.๒.๓ การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนที่ เดือดรอนแกผูใชน้ํา  ในทางน้ํา

สาธารณะหรือแกผูอาศัยใกลเคียง 
   ๕.๒.๔ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้น

ดวยวัตถุถาวรเพื่อปองกันมิใหน้ําซึมร่ัวหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัด  
น้ําเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง
ผูประกอบการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   ๕.๒.๕ ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 
   ๕.๒.๖ ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
   ๕.๒.๗ ตองจัดใหมีสวมที่ ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง   ฉบับที่  ๒   

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหรือตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการ 
อยูในสถานที่นั้น 

   ๕.๒.๘ สถานที่เลี้ยงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะ  ตามความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   ๕.๒.๙ สถานที่ เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา  ตองมีที่สําหรับตาก  หรือ 
ผึ่งสินคาที่ไมกอเหตุรําคาญและตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   ๕.๒.๑๐ ปฏิบัติอื่นใดภายใตกฎหมายที่ เกี่ยวของ   และตองถูกลักษณะ
ปลอดภัยตอสุขภาพ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อใหถูก
สุขลักษณะ 

  ๕.๓ มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
   ๕.๓.๑ ตองรักษาสถานที่ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑  ใหอยูในภาวะ

อันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการใหสะอาดทุกวัน 
   ๕.๓.๒ ตองประกอบการภายในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตและตามกําหนด 

วันเวลาที่ไดรับอนุญาต 
   ๕.๓.๓ ตองรักษาเครื่องมือ  เคร่ืองใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาด

อยูเสมอ  ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง
แมลงวัน  แมลงสาป  ยุง  หรือพาหนะนําโรคอื่น ๆ   

   ๕.๓.๔ การจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   ๕.๓.๕ ตองปฏิบั ติการทุกอย า ง เพื่ อ ใหป องกันอันตรายตอ สุขภาพ 
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   ๕.๓.๖ ตองยินยอม  และใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 
เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เขาตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ตลอดจน
วิธีการประกอบการนั้นได  ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ต้ังอยูในเขตกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีวัตถุอันตราย  
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของคนงานและผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวโดยทั่วไปในขอ  ๕  ก็ได 

ขอ ๙ ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๔  ในลักษณะ 
ที่เปนการคาตองจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๕  
และใหย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตอง 
และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑหรือ
เง่ือนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และใน
กรณีที่ จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสง คืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ 
ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ  ๔  ตอง
นําเอกสารดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมคําขอรับใบอนุญาตอยางละ  ๑  ชุด 

  ๑๐.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

  ๑๐.๒ ทะเบียนบาน  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

  ๑๐.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา  
(กรณีที่กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ) 

  ๑๐.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  ๑๐.๕ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบาน
ของผูรับมอบอํานาจ 

  ๑๐.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่ม  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาอนุญาต 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๙  และหลักฐานตามขอ  ๑๐  ถูกตองครบถวนแลว 

ผูไดรับอนุญาตตองรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูประกอบการกิจการตามขอ  ๔  หรือผูขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพงดเวนการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวใน   

ขอ  ๕  เพียงเทาที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงยางใด  เพื่อใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและ 

ใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให

ประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดเวลา

ในวรรคสามจะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตจะได

บอกเลิกการดําเนินการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย   หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผู รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  การขอรับใบแทน  ใบอนุญาตใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้   

  ๑๔.๑ สําเนาการลงบันทึกประจําวันของตํารวจ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย 

  ๑๔.๒ ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 

  ๑๔.๓ เอกสารตามขอ  ๑๐ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๕ ในกรณีปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต 

ไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับ

ใบอนญุาต 

  ๑๖.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตต้ังแตสิบคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาต 

  ๑๖.๒ ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  ๑๖.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต 

และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักการใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 

ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก

ทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว  ต้ังแตเวลาที่คําส่ัง 

ไปถึงหรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ใหเจาพนักงานทองถิ ่นมีอํานาจแตงตั ้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น

เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูประกอบกิจการคารายใด  ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษ
ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๕ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา
ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่ เ ดียว 
ถาประกอบการคาซ่ึงใหควบคุมหลายประเภทในขณะ  และสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินั้น
และใหมีอํานาจออกคําส่ัง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  อันเกี่ยวกับขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๔ ผูประกอบกิจการหรือการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  
และเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ใหยังคงประกอบกิจการหรือการคาตอไป   
แตจะตองมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 



อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตอทายขอบัญญัติตําบลองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
************************* 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1 การเล้ียงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา 

สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
1.1  การเล้ียงสุนัข มา โค กระบือ 
       - ตั้งแต 10 - 20 ตัว 
       - มากกวา 20 ตวัขึ้นไป 
1.2 การเล้ียงสุกร 
       - ตั้งแต 5 - 20 ตัว 
       - มากกวา 20 ตวัขึ้นไป 
1.3 การเล้ียงหาน เปด 
       - ตั้งแต 100 - 200 ตัว 
       - มากกวา 200 ตวั 
1.4 การเล้ียงไก 
       - ตั้งแต 100 - 200 ตัว 
       - มากกวา 200 ตวั 
1.5 การเล้ียงสัตวน้ําเพื่อจําหนาย 
1.6 การเล้ียงสัตวอ่ืนๆตั้งแต 21 ตวั 
ขึ้นไปเพื่อจําหนาย 

 
 
 

50 
500 

 
50 
200 

 
50 
100 

 
200 
300 
100 
100 

 กิจการที่กําหนดถาทํา
ตามนัยแหงกฎหมายวา
ดวยการสวนครัวและ
การเล้ียงสัตวเพ่ือ
ประโยชนแหง
ครัวเรือนไมอยูในขายท่ี
ตองเสียคาธรรมเนียม
ตามขอบัญญัตนิี ้

2 การเล้ียงเพื่อรีดเอานม 
ก. ไมเกิน 4 ตัว 
ข. ตั้งแต 5 - 10 ตัว 
ค. ตั้งแต 11 - 20 ตัว 
ง. ตั้งแต21 - 40 ตัว 
จ. ตั้งแต 41 ตัวขึ้นไป 

 
30 
100 
200 
400 

1,000 

  



 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
3 การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวม

สัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกนั เพ่ือใหประชาชนเขา
ชมหรือเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น 
ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม 

1,000   

4 การฆาสัตวยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหารการเรขาย การขายในตลาดและ
การการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
 
 

1,000 
500 

  

5 การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสม
หนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 

2,000   

6 การสะสมเขาสัตว กระดกูสัตวท่ียัง
มิไดแปรรูป 

2,000   

7 การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
ก. ใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
2,000 
500 

  

8 การตม การตาก การเผาเปลือกหอย 
เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหารการเรขายและการขาย
ในตลาด 

500   

9 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขา
สัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ 
ของสัตว 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
     1) มีเนื้อท่ีประกอบการตั้งแต 
100 ตารางเมตรขึน้ไป 

 
 
 
 
 

2,000 
 

  



     2) มีเนื้อท่ีประกอบการต่ํากวา 
100 ตารางเมตร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

1,000 
 

500 
10 การผลิต การโม การปน การบด การ

ผสม การบรรจุ การสะสมหรือการ
กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวน
อ่ืนสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปน
อาหารสัตว 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีเกิน
กวา 200 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานประกบการมีเนื้อต่ํากวา 200 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 

1,000 
500 

 

  

11 การสะสมหรือการลางคล่ัง 1,000   
12 การผลิตเนย เนยเทียม 2,000   
13 การผลิตกะป น้ําพรกิแกง น้ําพริกเผา 

น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว 
ซ้ีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

500   

14 การผลิต การหมัก การสะสมปลารา 
ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
ก. การผลิต 
ข. การสะสม 

 
 
 

1,000 
500 

  

15 การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การ
เคี่ยวมันกุงยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 

500   

16 การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือ
วิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว
พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 
หาบเรขาย การขายในตลาดและการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

500   

     



     
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
17 การเคี่ยวมันหมู การผลิตกุนเชียง หมู

ยอ ไสกรอก หมูตั้งยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

200   

18 การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว 
เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี๋ยมอ๋ี 
ก. เสนหมี่ 
ข. ขนมจีน 
ค. เตาฮวย 
ง. เตาฮวย เตาหู 
จ. วุนเสน 
ฉ. เกี๋ยมอ๋ี 

 
 

2,000 
200 

2,000 
500 

1,000 
500 

  

19 การผลิตแบะแซ 2,000   
20 การผลิตอาหารบรรจกุระปอง ขวด 

หรือภาชนะอ่ืนใด 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
 

2,000 
500 

  

21 การประกอบกิจการการทําขนมปงสด 
ขนมปงแหง จันอบ ขนมเปยะ 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
 

1,000 
 500 

  

22 การแกะ การลางสัตว ท่ีไมใชสวน
หนึ่งของกิจการหองเย็นยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

1,000   

 
 
 
 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
23 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา 

น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

4,000   

24 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 4,000   
25 การผลิตผลิตภัณฑน้ํานมวัว 4,000   
26 การผลิต การแบงเอททิลแอลกอฮอล 

สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
4,000   

27 การคัว่กาแฟ 1,000   
28 การผลิตลูกช้ินดวยเครื่องจักร 

ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 
ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
2,000 

 
1,000 

  

29 การผลิตผงชูรส 4,000   
30 การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค 200   
31 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม 

หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000   

32 การผลิต การบรรจใุบชาแหง ชาผง
หรือเครื่องดื่มผงอ่ืน ๆ 

1,000   

33 การผลิตไอศกรีม ยกเวนผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
ก. วันละไมเกิน 50 กิโลกรัม 
ข. วันละ 51-500 กิโลกรัม 
ค. วันละ 501 กิโลกรัม ขึ้นไป 

 
 

50 
500 

1,000 

  

 



 
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
34 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนีหรือ

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
2,000   

35 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็ง
อาหาร 

3,000   

36 การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพื่อใช
ในสถานที่จําหนายอาหารหรือเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 
ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 
2 แรงมา 
ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกนิ 
2 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา 
ค.ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกนิ 
20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา 
ง. ใชเครื่องจกัรประกอบกจิการเกิน
100 แรงมา  

 
 
 

800 
 

2,000 
 

4,000 
 

6,000 

  

37 การเก็บการถนอมอาหารดวย
เครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมาขึน้ไป 

ก. 5-10 แรงมา 
ข. มากกกวา 10 แรงมาขึน้ไป 

 
 

1,000 
2,000 

  

38 การผลิต การโม การบด การผสม การ
บรรจุยาดวยเครื่องจกัร 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
 

2,000 
 

1,000 

  

39 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผา
เย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 

2,000   

 
 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
40 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000   
41 การผลิตผาพันแผล ผาปดปาก 

ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
2,000   

42 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภณัฑ
ชําระลางตาง ๆ 

2,000   

43 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 1,000   
44 การลาง การอบ การรม การสะสม 

ยางดิบ 
500   

45 การผลิตน้ํามันสําปะหลัง แปงสาคู
หรือแปงอ่ืนๆในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

2,000   

46 
 

การสีขาวดวยเครื่องจักร 
ก. เครื่องสีขาวขนาด 25 แรงมาขึ้นไป 
ข. เครื่องสีขาวขนาดต่ํากวา 25 แรงมา 

 
1,000 
150 

  

47 การผลิตยาสูบ 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
1,000 
500 

  

48 การขดั การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช 
การนวดขาว ดวยเครื่องจกัรเกนิ 
1 เครื่อง 

1,000   

49 การผลิต การสะสมปุย 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 
ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี 
ต่ํากวา 200 ตารางเมตร 

 
1,000 

 
200 

  

50 การผลิตใยมะพราวหรือวตัถุคลายคลึง
ดวยเครื่องจกัร 

2,000   

 



 
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
51 การตาก การสะสมหรือการขนถายมัน

สําปะหลัง 
2,000   

52 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
 

2,000 
1,000 

  

53 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือ
โลหะทุกชนิดยกเวนกิจการในลําดับท่ี 
52  

2,000   

54 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การ
ตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจกัร หรือกาซ หรือไฟฟา
ยกเวนกิจการในลําดับท่ี 52 

500   

55 การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกัว่ 
สังกะสี ดีบุก โคมเมี่ยม นิเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการในลําดับท่ี 52 

2,000   

56 การขดั การลางโลหะดวยเครื่องจกัร 
สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการใน
ลําดับท่ี 52 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต  
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
 
 

2,000 
1,000 

  

57 การขดั การลางโลหะดวยเครื่องจกัร 
สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการใน
ลําดับท่ี 52 

2,000   

58 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก 
การคดัเลือกหรือลางแร 

2,000   

     



     
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
59 การตอ การประกอบการเคาะการปะผุ 

การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 
ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
 
 

2,000 
 

1,000 

  

60 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การ
ปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยาน
ยนต เครื่องจกัร หรือเครื่องกล 
ก. มีเนื้อท่ีตั้งแต 100 ตร.ม.ขึ้นไป 
ข. มีเนื้อท่ีต่ํากวา 200 ตร.ม. 

 
 
 
 

500 
300 

  

61 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบรกิาร
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจ
นั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

1,000   

62 การลางอัดฉีดยานยนต 1,000   
63 การผลิตแบตเตอรี ่

การซอม การอัดแบตเตอรี ่
การปะ การเชื่อมยาง 

4,000 
500 
500 

  

64 การอัดผาเบรก ผาคลัช 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 
ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
1,000 

 
500 

  

65 การผลิตไมขดีไฟ 4,000   
     
     



     
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
66 การเล่ือย การซอย การขัด การไส การ

เจาะ การขุดรอง การทําคิว้ หรือดการ
ตัดไม 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
 
 
 

4,000 
 

2,000 
 
 

200 
 

100 
 
 

  

67 การประดิษฐไม หวาย เปนส่ิงของดวย
เครื่องจักร หรือการพนการทาสาร
เคลือบเงา สี หรือการสําเร็จผลิตภัณฑ
จากไม หรือหวาย 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่าํกวา 
200 ตารางเมตร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

2,000 
 
 
 
 

2,000 
 

1,000 
 
 

200 
 

100 

  

68 การอบไม 3,000   



  
 

   

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
69 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000   
70 การประดิษฐส่ิงของ เครื่องใช เครื่อง

เขียน ดวยกระดาษ 
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 

 
 

2,000 
 

1,000 
 
 

  

71 การผลิตกระดาษตาง ๆ 1,000   
72 การเผาถาน หรือสะสมถาน 

ก. เพ่ือขายสง 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่าํกวา 
200 ตารางเมตร 
ข. เพ่ือขายปลีก 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํา
กวา 200 ตารางเมตร 

 
 

2,000 
 

1,000 
 
 

500 
 

200 

  

73 กิจการสปาเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการ
ใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,000   

74 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน
แตเปนการใหบริการในลําดับท่ี 73 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

4,000   

 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
75 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา 

อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการในลําดับท่ี 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

2,000   

76 การประกอบกิจการโรงแรมหรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 
ก. ไมเกิน 20 หอง 
ข. เกินกวา 20 หอง แตไมเกนิ 70 หอง 
ค. เกินกวา 70 หอง 

 
 

1,000 
4,000 
5,000 

  

77 การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุด
ใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกนั 
ก. ไมเกิน 5 หอง 
ข. ตั้งแต 6 - 10 หอง 
ค. ตั้งแต 11 - 15 หอง 
ง. ตั้งแต 16 - 20 หอง 
จ. ตั้งแต 21 - 50 หอง 
ฉ. ตั้งแต 50 หอง ขึ้นไป 

 
 
 

100 
400 
800 

1,600 
3,000 
4,000 

  

78 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000   
79 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา  

รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกาะ
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

500   

80 การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือ
กิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเวนแต
เปนการใชบริการในลําดับท่ี 73 

2,000   

 
 



  
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
81 การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง 

หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกนั 

3,000   

82 การประกอบกิจการใหบรกิารเสริม
สวยหรือแตงผม เวนแตกจิการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม 

150   

83 การประกอบกิจการใหบรกิารควบคุม
น้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารที่มีวตัถุประสงค
พิเศษ การบริหารรางกายหรือวิธีอ่ืนใด
เวนแตเปนการใชบรกิารในลําดับท่ี 73  

5,000   

84 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 2,000   
85 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือ

สนามฝกกอลฟ 
5,000   

86 การประกอบกิจการหองปฏิบัติ
ทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

1,000   

87 การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะ
อวัยวะอ่ืน 

500   

88 การปนดาย การกรอดาย การทอผา
ดวยเครื่องจกัรหรือการทอผาดวยกี่
กระตกุ ตั้งแต 5 กี่ขึน้ไป 

500   

89 การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 1,000   
90 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจกัร 1,000   
91 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทอ

อ่ืน ๆ ดวยเครื่องจกัร 
1,000   

 
 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
92 การเย็บดวยเครื่องจกัรตั้งแต 5 เครื่อง

ขึ้นไป 
ก. ตั้งแต 5 - 10 เครื่อง 
ข. ตั้งแต 11 - 20 เครื่อง 
ค. ตั้งแต 21 เครื่องขึ้นไป 

 
 

250 
500 

1,000 

  

93 การพิมพผา หรือการพิมพบนส่ิงทอ
อ่ืน ๆ 

500 
500 

  

94 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา
ดวยเครื่องจกัร 

100   

95 การยอม การกัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 500   
96 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑ

ดินเผา 
ก. โดยใชเครื่องมือ 
ข. โดยไมใชเครื่องมือ 

 
 

2,000 
1,000 

  

97 การระเบิด การโม การปนดวย
เครื่องจักร 

4,000   

98 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หิน 
ทรายหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
ก. ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม 
ข. เกินกวา 5,000 กิโลกรัม 

 
 

1,000 
2,000 

  

99 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกนั 

1,000   

100 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกนั 

2,000   

101 การเล่ือย การตดั หรือการประดษิฐหิน
เปนส่ิงของตาง ๆ 

1,000   

 
 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
102 การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร ปูนขาว 

ดินสอพองหรือดินเผา หินปูน 
2,000   

103 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหิน
เปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา 
กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

4,000   

104 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 2,000   
105 การผลิตกระดาษทราย 2,000   
106 การผลิตใยแกวหรือผลิตภณัฑจากใย

แกว 
5,000   

107 การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนสง กรด ดาง สารออกซิไดสหรือ
สารตัวทําละลาย 

3,000   

108 การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนสงกาซ 
108.1 กาซหุงตม 
          ก. ไมเกิน 20 ถัง 
          ข. ตั้งแต 20 ถัง ขึ้นไป 
108.2 กาซออกซิเจน กาซอาเซททีลีน 

 
 
 

150 
2,000 
2,000 

  

109 การผลิต การกล่ัน การสะสม การ
ขนสงน้ํามันปโตรเลียมตาง ๆ 

3,000  ยกเวนปมหลอด 150
บาท 

110 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน 
ถานโคก 
ก. เพ่ือขายสง 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
100 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี 
ต่ํากวา 100 ตารางเมตร 

 
 
 

1,000 
 

500 

  



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 
 

ข. เพ่ือการขายปลีก 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
50 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี 
ต่ํากวา 50 ตารางเมตร 

 
1,000 

 
500 

  

111 การพนสี ยกเวนกิจการลําดับท่ี 59 1,000   
112 การประดิษฐของเครื่องใชดวยยาง ยาง

เทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
ก. โดยใชเครื่องจกัร 
     1) สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต 
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
     2) สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี 
ต่ํากวา 200 ตารางเมตร 
ข. โดยไมใชเครื่องจกัร 

 
 
 
 

2,000 
 

1,000 
 

500 

  

113 การโม การบดชนั 2,000   
114 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 3,000   
115 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลม

ภาพยนตร 
ก. การลางฟลมถายรูป 
ข. การลางฟลมภาพยนตร 

 
 

1,000 
2,000 

  

116 การเคลือบ การชุบ วัตถุพลาสติก 
เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ
คลายคลึงกัน 

1,000   

117 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลทหรือวัตถุคลายคลึงกัน 

2,000   

118 การผลิต การบรรจุสารเคมดีับเพลิง 3,000   
119 การผลิตน้ําแข็งแหง 2,000   



     
 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
120 การผลิต การสะสม การขนสง ดอกไม

เพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการประดิษฐดอกไม
เพลิง 

2,000   

121 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 2,000   
122 การผลิต การบรรจุ การสะสม การ

ขนสงสารกําจดัศัตรูพืชหรือพาหะนํา
โรค 

500   

123 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 500   
124 การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนท่ีมี

ลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจกัรท่ีมีกําลังรวมกนัตั้งแต  
2 แรงมาขึ้นไป 
ข. เครื่องจกัรท่ีมีกําลังรวมกนัต่ํากวา  
2 แรงมา 
 

 
 

1,000 
 

500 

  

125 การผลิต การซอมเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  
ก. สถานที่ประกอบมีเนื้อท่ีตั้งแต  
200 ตารางเมตรขึน้ไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
200 ตารางเมตร 
 

 
 
 

500 
 

200 

  

126 การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ี
คลายคลึงกัน 

500   

127 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถาย
เอกสาร 

500   

 



 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
128 การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใช

แลวหรือเหลือใช 
1,000   

129 การประกอบกิจการโกดังสินคา 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
50 ตารางเมตร 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต
51 - 100 ตารางเมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี
มากกวา 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
200 
 
500 
 
1,000 
 

  

130 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจภุัณฑท่ี
ใชแลว 

300   

131 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชส่ิงทอ 
ก. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 
50 ตารางเมตร 
ข. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต
51 - 100 ตารางเมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเนื้อท่ี
มากกวา 200 ตารางเมตร 

 
300 
 
500 
 
1,000 

  

132 การกอสราง 
คิดพ้ืนท่ีกอสรางตามขนาดพื้นท่ีเปน
ตารางเมตร 

 
ตร.ม.ละ 
50 สตางค 

  
เก็บไดสูงสุดไมเกิน 

10,000 บาท 
133 กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา 

หรือแพปลา 
2,000   

 
 
 
 
 



 
 
 
  

 เขียนท่ี.......................................................................... 
 วัน...................เดือน.........................................พ.ศ.......................... 

 ขาพเจา.....................................................................อายุ...................ป สัญชาติ........................... 
บานเลขที่......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................... 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต............ 
...........................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (   ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท................................................ 
       โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
  (   ) กจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................คนงาน........คน 

      ใชเครื่องจกัรขนาด................แรงมา 
(   ) กจิการตลาดที่มีการจําหนาย........................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ 

                                  ตามวันนดั) 
                (   ) กจิการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
                                        เก็บขนส่ิงปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................... 
                                                   เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยระบบกําจัดอยูท่ี.................................. 
                                      เก็บขนมูลฝอย โดยแหลงกําจดัท่ี............................................................ 
                                                   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยระบบกําจัดอยูท่ี........................................                    
ตอ (เจาพนกังานทองถ่ิน) ........................................................ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสาร ดังนี้ คือ 

1. สําเนาบัตรประชาชน..........................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสากิจ) 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ คือ 

3.1 ........................................................................................................... 
3.2 ……………………………………………………………………… 

  4. …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 



แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

                (..............................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้..................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหนง...........................................วันท่ี......../........./........... 
คําส่ังของเจาพนกังานทองถ่ิน 

              ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
              ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                                    (ลงช่ือ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                         (..............................................) 
                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./......./......... 
 



 
แบบคาํขอตอใบอนุญาต 

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

 
  ขาพเจา............................................................อายุ..........ป สัญชาติ............................... 
อยูบานเลขที่...............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.................................ถนน......................... 
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท...................................... 
  ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท......................................................... 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขที่......../........ ออกใหเม่ือวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ.............. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เจาพนกังานทองถ่ิน 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

1) สําเนาบัตรประชาชน 
2) สําเนาทะเบียนบาน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ คือ 

3.1 ................................................................................................. 
3.2 ................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอตอใบอนญุาตนีเ้ปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ) .................................................ผูขอใบอนุญาต 
    (              ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไมอนุญาต 
เพราะ................................................................................. 
.......................................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
     (..........................................................) 
ตําแหนง........................................................................... 
. 

วันที่............/.........../.......... 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
    (ลงช่ือ)................................................................... 
            (..........................................................) 
      ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
. 

วันที่............/.........../.......... 




