


- ร่าง - 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

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

หลักการ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
 
                                                  เหตุผล 

 โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มี
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกมาใช้บังคับ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ออกมาใช้บังคับ โดยมีผลเป็นการยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับก่อน ๆ ดังนั้นเพื่อให้การควบคุม
กิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ซึ่งมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้เทศบาล 
มีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญตัิ
หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ จึงต้องตราเทศบัญญัตินี้ 



 

   

- ร่าง - 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย  
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมากยิ่งขึ้น  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘            
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลแม่สายจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ในการ
ประชุม....................................และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี ้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตั้งแต่เมื ่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย       
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
1. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     

พ.ศ. 2543  
2. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
3. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับบัญญัตินี้  

ให้ใช้เทศบัญญัตนิี้แทน  
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้  
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย     

ว่าด้วยการสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สายที่อยู่ภายใต้บังคับตามเทศบัญญัตนิี้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้ร ับแต่งตั ้งให้ปฏิบัต ิการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ 
 

         //หมวด 1....... 
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            หมวด ๑ 

      ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม 
          ……………………………………… 

ข้อ ๗ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการซึ่งกำหนดให้ควบคุม
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สาย 

 1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ทำนองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(1) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ ขายในตลาด  
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
(4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน

สัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่ เพ่ือเป็นอาหาร  
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  

(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูด ูไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึง
กัน 

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน  
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด  นึ่ง ต้ม ตุ๋น 

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ  
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์  
        //(10) การผลิต..... 
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(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์  
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

(11) การผลิตไอศกรีม  
(12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  น้ำส้มสายชู        

ข้าวหมาก น้ำตาลเมา  
(15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ  
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง  
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม  
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด  
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย 
(3) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี  
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ  

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช  
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ แป้งอื่น ๆ ใน

ทำนองเดียวกัน  
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
(5) การผลิตยาสูบ  
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย  
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
 
        //6. กิจการ......  
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6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่  
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ หรือ

ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ ใบอนุญาตใน 6 (1)  
(6) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(4) การประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับยานยนต์ เครื ่องจักรหรือเครื ่องกล ซึ ่งมีไว้บริการหรือ       

จำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย  
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
(7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(9) การสะสม การซ่อมเครื ่องกล เครื ่องจักรเ ก่าหรืออุปกรณ์ที ่เป็นส่วนประกอบของ      

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  

(1) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ ผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ หวาย ชานอ้อย  
(4) การอบไม้  
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
(1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
        //(3) การประกอบ..  
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(3) การประกอบกิจการนวดเพื ่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล     
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ  

(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ ให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ พักชั่วคราว
สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน  

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน  

(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรอืตู้

เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1)  
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนอง

เดียวกัน  
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย  ว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  

(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย  
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก  
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม  
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก สัตว์ชั่วคราว 
(22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุ

สินค้า 
 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
        //(4) การทอ......  
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(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
(5) การเย็บผ้า ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ  
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง  
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บดหรือ

ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)  
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ  วัตถุอื ่นใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)  
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวทำละลาย  
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1)  
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
(8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี  
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง  
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง  
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
        //(15) การผลิต….. 
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(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค  
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

13. กิจการอื่น ๆ  
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์

ไฟฟ้า  
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื ่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
(9) การประกอบกจิการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค  
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ ๘ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ บุคคลใดประกอบกิจการ
ซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  
หมวด ๒  

การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  …………………………………….. 

ข้อ ๙ ให้สถานประกอบกิจการตามข้อ ๗ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต
ตามหมวด ๓ ของเทศบัญญัตินี้ โดยต้องจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการ และดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  

๑. สถานที่นั ้นต้องตั ้งในบริเวณที่เหมาะสม ไม่มีน้ำท่วมขังและสามารถระบายน้ำออก       
ได้โดยสะดวก  

๒. ทำทางระบายหรือบ่อพักน้ำซึ่งรับน้ำเสียด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว        
น้ำไหลได้สะดวก  

๓. การระบายน้ำ ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ำสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัย 
ใกล้เคียง  

        //๔. จัดให้มี…….. 
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๔. จัดให้มีการบำบัด หรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย หรือกากของเสียตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

๕. จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

๖. จัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น  
๗. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนที่เพียงพอและถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะ  และ

จัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรค  
๘. จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จำนวนเพียงพอกับคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้นตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในทำเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกำจัดอุจจาระด้วย
วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

9. ให้ผู ้ดำเนินการต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 และดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ร้ายแรงตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ  

10. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี ่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำสั ่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลแม่สาย 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๗ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้  

๑. ปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเช่นเดียวกับ
ข้อ ๑๐  

๒. ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ท่ีได้รับอนุญาต  
๓. รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ์แห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์นั้นให้พ้นจาก การปนเปื้อน ฝุ่น
ละออง แมลงวัน สัตว์อ่ืน ๆ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

๔. จัดให้มีการป้องกันและกำจัดแมลงวัน ยุง หรือสัตว์นำโรคอ่ืนๆ ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล  
๕. ปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง

การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญหรือโรคติดต่อ  
๖. จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ

ผู้ปฏิบัติงาน  
๗. ให้ผู ้ดำเนินการต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 และดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ร้ายแรงตามประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ 

       //8. ปฏิบัติการ........... 
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8. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลแม่สาย 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๗ ในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ด้วย 

 
หมวด ๓  

                         หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต  
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           ………………………………….  
 

ข้อ ๑๓ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า   
ให้ยื่นคำขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่  

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายประเภทหรือขนาดของกิจการที่ต้องมีการรับฟังความคดิเห็น  
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการออกใบอนุญาต  

ข้อ ๑๔ การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการดำเนินการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบท้ายเทศบัญญัตนิี้ ดังต่อไปนี้  

1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๑ 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๒ 
3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๓  
4. คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร  ของ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๔  
5. ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือ  เครื่องจักร

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๕  
6. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๖  
7. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๗  
8. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ. 8  
9. บันทึกการตรวจสอบคำขอรับบริการ ให้ใช้แบบ อภ.9  
10. หนังสือคืนคำขอ ให้ใช้แบบ อภ.๑0  
11. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้ใช้แบบ อภ.๑1  
12. หนังสือแจ้งเหตุล่าช้า ให้ใช้แบบ อภ.๑2  

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำ
ขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้ง ให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันท ี 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข หรือ
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

         //ถ้าเป็น……. 
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ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร  หรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำ เนินการแก้ไข หรือยื่นเพิ่มเติมไว้ใน
บันทึกดังกล่าวด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอและผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึก การตรวจสอบคำขอรับบริการ
ตามแบบท้ายเทศบัญญัตนิี้  

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ผู้มี
หน้าที่ในการรับคำขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่ ในการรับคำขอคืนคำ
ขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคำขอเป็นหนังสือให้ทราบด้วย  

ผู้ยื ่นคำขออาจอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย       
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรืออาจยื่นคำขอใหม่ก็ได้  

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที ่ย ื ่นพร้อมคำขอตามข้อ ๑๔         
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รับคำขอทราบโดยชัดแจ้งในขณะรับคำขอว่าการจัดตั้งสถานประกอบการของผู้ยื่น     
คำขอขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขได้ ให้ผู้มีหน้าที่รับคำขอปฏิเสธคำขอ
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ เมื่อได้ตรวจสอบคำขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกำหนดเวลาที่จะไปตรวจสุขลักษณะ ของสถานที่ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตต่อไป  

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข ด้านสุขลักษณะ และแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด  

ข้อ ๑๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว 
ให้แจ้งผู้ได้รับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อให้ชำระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวนันับ
แต่วันได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการ
อนุญาตนั้น  

เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอ
ทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง  

ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วจึงจะดำเนินการได ้ 

ข้อ ๒๒ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ
ชำรุดในสาระสำคัญ พร้อมกับเอกสารการแจ้งความในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย  

ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๒4 การยื่นคำขอตามหมวดนี้อาจดำเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น  ด้วย
ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลแม่สายประกาศกำหนด 

     //หมวด ๔…………  
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หมวด ๔  
      บทเฉพาะกาล 
     ……………………… 
 

ข้อ ๒5 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถูกยกเลิกและกิจการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับ
ใบอนุญาตยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ 20 ของเทศ
บัญญัตินี้  

ข้อ ๒6 ผู้ซึ ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาล  
ตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งถูกยกเลิก แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันทีเ่ทศบัญญัตนิี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต  

ข้อ ๒7 บรรดาคำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัตนิี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๒8 คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งสั่งโดยอาศัยอำนาจตามเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถูกยกเลิกให้ใช้บังคับต่อไปได้ เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตนิี้ 

  
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ............. 

 
 
                                                    (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
           นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 
 
 
เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ) 
            (..........................................) 
    นายอำเภอแม่สาย ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 
      วันที่......เดือน..................พ.ศ.......... 

 
 

 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท๎ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแมํสาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2566 

.................................. 

ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
1 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

   ๑.๑ การเพาะพันธุ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
         ๑.๑.๑ การเพาะพันธุ์การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์บก  

ก. จ านวนไม่เกิน ๑๐ ตัว   
ข. จ านวนเกิน ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว   
ค. จ านวนเกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว   
ง. จ านวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว   
จ. จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๑.๒ การเพาะพันธุ์การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ปีก  
ก. จ านวนไม่เกิน ๕๐ ตัว    
ข. จ านวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว    
ค. จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว    
ง. จ านวนเกิน ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว    
จ. จ านวนเกิน ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๑.๓ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์น้ า  
ก. จ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว   
ข. จ านวนเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 

๑.๑.๔ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์เลื้อยคลาน  
ก. จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว   
ข. จ านวนเกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว   
ค. จ านวนเกิน ๒๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว   
ง. จ านวนเกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว   
จ. จ านวนเกิน ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 

1.1.5 การเลี้ยงแมงหรือแมลง  
1.1.6 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  

ก. จ านวนไมํเกิน 5๐ ตัว    
ข. จ านวนเกิน 5๐ ตัว  

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง 
      เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้ไม ่
      ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าด ูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ 
      ตาม   
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ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
2 ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

    ๒.๑ การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย 
          ในตลาด  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 

 

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 
เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
        ๒.๒.๑ การหมัก ฟอก ตาก 

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกี าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

     ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
     ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     ๒.๒.๒ การสะสม  
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก  

เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือ 
กรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา้ คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
         ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้ว 
         ต้องไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 
      หรือส่วนหนึ่งสว่นใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วน 
      ประกอบของอาหารสัตว์ 

 

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
         ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้ว 
         ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 

   

 
 
 

1,000 
2,000 
ไมํเกิน 

15,000 
 
 
 

1,000 
2,000 
ไมํเกิน 

15,000 
 

3,000 
3,000 
3,000 

 
 
 

1,000 
2,000 
ไมํเกิน 

15,000 
 
 
 
 

1,000 
2,000 
ไมํเกิน 

15,000 
 



14 
 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
 

3 
    ๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร       

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 

น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
         ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้ว 
         ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ไดแ้ก่ ปลาร้า  

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา  
หอยดอง น้ าเคย น้ าบูด ูไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม ้หรือ 
      พืช อย่างอ่ืน  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม ้หรือ 
 พืช อย่างอ่ืน  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
 ต้ม ตุ่น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
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ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 

 

    ๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ  ลูกชิ้น 
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เตา้ฮวย เต้าหู้   
วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ 
 คล้ายคลึงกัน  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 

       ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 

       ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 

       ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 

 

   ๓.๑๐  การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
       ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
    ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้ว 
    ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

3.15 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหนํายอัตโนมัติ 
       ๓.๑๕.๑ การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  
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ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 

 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้า

ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๑๕.๒ การผลิตน้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติตู้ละ ๕๐๐ บาท ตู้ต่อไป  
            คิดเพ่ิม ตู้ละ ๒๐ บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

 3.16 การผลิต สะสม แบง่บรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง   
         ๓.๑๖.๑ การผลิต 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 

                     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  
แรงม้าละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑๖.๒ การสะสม แบง่บรรจุ หรือขนส่ง  
 3.17 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก  
         ผลไม๎ เครื่องดื่มชนิดตํางๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  แรงม้าละ ๒๐ 

บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

  3.18 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ 
          อ่ืนใด 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  แรงม้าละ ๒๐ 

บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

  3.19 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตํงอาหาร  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  แรงม้าละ ๒๐ 

บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 
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     3.20 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐ 

บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

     3.21 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุแบะแซ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐ 

บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

     3.22 การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว์น้ า ที่ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น 
     3.23 การประกอบกิจการห๎องเย็นแชํแข็งอาหาร 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 

              ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
                  บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
                  ๑๕,๐๐๐ บาท 
     3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
              ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
                  บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
                  ๑๕,๐๐๐ บาท 
  4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท า  
      ความสะอาด 

4.1 การผลิต โมํ บด ผสม หรือบรรจุยา 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
   ๑๕,๐๐๐ บาท 

      4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบูํ
ที่ใช๎กับรํางกาย 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
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ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน        
   ๑๕,๐๐๐ บาท 

     4.3  การผลิต บรรจุส าล ีผลิตภัณฑ์จากส าลี 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
   ๑๕,๐๐๐ บาท 

     4.4  การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
   ๑๕,๐๐๐ บาท 

     4.5  การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ตํางๆ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    

               ๑๕,๐๐๐ บาท 
  5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
      5.1 การผลิต สะสม หรอืแบํงบรรจุน้ ามันจากพืช 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    

               ๑๕,๐๐๐ บาท 
      5.2 การล๎าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
      5.3 การผลิต หรือแบํงบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ แป้ง

อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
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ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐     
   บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
   ๑๕,๐๐๐ บาท 

     5.4 การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
           5.4.1 การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า 

                        ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวม  
                        แล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
          5.4.2 การแบํงบรรจุข๎าว 

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า 
    ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวม    
    แล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     5.5 การผลิตยาสูบ  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐      
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     5.7 การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 
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     5.8 การผลิตเส๎นใยจากพืช  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐    
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

      5.9  การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด 
  6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแรํ 
      6.1  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช๎ตํางๆ ด๎วย  
             โลหะหรือแรํ 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

      6.2 การถลุงแรํ การหลอม หรือหลํอโลหะทุกชนิด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับ   
             ใบอนุญาตใน 6.1 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

      6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือ
ก๏าซ หรือไฟฟ้า ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6.1 

             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

      6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะ
อ่ืนใด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6.1 

             ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 
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     6.5 การขัด ล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับ
ใบอนุญาตใน 6.1 
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     6.6 การท าเหมืองแรํ สะสม แยก คัดเลือก หรือล๎างแรํ 
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า ละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

                ๑๕,๐๐๐ บาท 
  7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
      7.1 การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต์ 
            7.1.1  การตํอ ประกอบ ยานยนต์ 

          ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
          ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า   
              ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวม 
              แล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
7.1.2 การเคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต์ 
          ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
          ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
          ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า   
              ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวม 
              แล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
      7.3 การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบ

ปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นสํวนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล  
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 
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      7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการ
หรือจ าหนําย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซํอมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย 

      7.5 การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
      7.6 การผลิต สะสม จ าหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
            ก. การผลิตแบตเตอรี่ 
            ข. การสะสม จ าหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
      7.7 การจ าหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถํวงล๎อ 
      7.8 การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตช์ 
            ก. การผลิตผ๎าเบรก ผ๎าคลัตช์ 
            ข. การซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตช์ 
      7.9 การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ์ที่เป็นสํวนประกอบ

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา 
  8. กิจการที่เกี่ยวกับไม๎หรือกระดาษ 
      8.1 การผลิตไม๎ขีดไฟ  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรํอง ท าคิ้ว หรือตัดไม๎ด๎วยเครื่องจักร  
ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     8.3 การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงส าเร็จสิ่งของเครื่องใช๎ หรือ 
           ผลิตภัณฑ์จากไม๎ หวาย ชานอ๎อย  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     8.4 การอบไม๎ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
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ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
    ๑๕,๐๐๐ บาท 

     8.5 การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป 
           8.5.1 การผลิตธูป 

        ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
        ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
        ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้า 
            ละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวม  
            แลว้ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
8.5.2 การสะสม แบํงบรรจุธูป 

     8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด๎วยกระดาษ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

               ๑๕,๐๐๐ บาท 
     8.7 การผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ  

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

               ๑๕,๐๐๐ บาท 
      8.8 การเผาถําน หรือสะสมถําน 
            8.8.1 การเผาถําน 
            8.8.2 การสะสมถําน 
                     ก. ขายปลีก 
                     ข. ขายสํง  
  9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
      9.1 การประกอบกิจการสปา เว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาล ตาม

กฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม
กฎหมายวําด๎วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

          ก. พ้ืนที่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร    
          ข. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๕๐ บาท โดยให้คิด 
              พ้ืนที ่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท   
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     9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
          ก. พ้ืนที่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร    
          ข. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๕๐ บาท โดยให้คิด 
              พ้ืนที ่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

     9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวําด๎วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

          ก. พ้ืนที่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร    
          ข. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๕๐ บาท โดยให้คิด 
              พ้ืนที ่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
    9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการให๎ 

บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล หรือในสถาน 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามกฎหมายวําด๎วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

         ก. พ้ืนที่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตารางเมตร    
         ข. พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๕๐ บาท โดยให้คิด 
             พ้ืนที ่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

 

     9.5  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใชํโรงแรมที่จัดไว๎เพ่ือให๎บริการพัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคําตอบแทน หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 

          ก. จ านวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ หอ้ง    
          ข. จ านวนห้องพักเกิน ๒๐ ห้อง คิดเพ่ิมห้องละ ๑๕๐ บาท แต่รวมแล้วต้อง  
              ไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

      9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา หรือห๎องแบํงเชํา หรือ   
            กิจการอื่นในท านองเดียวกัน  
          ก. จ านวนห้องพักไม่เกิน ๒๐ หอ้ง    
          ข. จ านวนห้องพักเกิน ๒๐ ห้อง คิดเพ่ิมห้องละ ๑๕๐ บาท แต่รวมแล้วต้อง  
              ไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

      9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
          ก. จ านวนที่นั่งไม่เกิน ๒๕๐ ที่นั่ง   
          ข. จ านวนที่นั่งเกิน ๒๕๐ ที่นั่ง  

      9.8 การจดัให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต๎นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก          
คาราโอเกะหรือตู๎เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

            9.8.1 การแสดงดนตรีไทย ร าวง รองเง็ง และนาฏศิลป์ไทยอ่ืนๆ ในท านอง 
                     เดียวกัน 
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ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 

 

             9.8.2 การแสดงมหรสพ ดนตรีสากล เต๎นร า ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ     
                      ตู๎เพลง หรอืการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
      9.9 การประกอบกิจการสระวํายน้ าหรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว๎นแตํ    
            เป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9.1 
      9.10 การประกอบกิจการการเลํนสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเลํนอื่นๆ ใน 
              ท านองเดียวกัน 
      9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบังคับ  
              ตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถาน 
              ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย วําด๎วยสถานประกอบการเพ่ือ 
              สุขภาพ  
            ก. พ้ืนที่ไมเ่กิน ๕๐ ตารางเมตร   
            ข. พ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐ บาท โดยให้คิด 
                พ้ืนทีเ่ป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

     9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
     9.13 การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้ าหนัก 
     9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู๎เกม 
            ก. พ้ืนที่ไมเํกิน 10๐ ตารางเมตร   
            ข. พ้ืนที่เกิน 10๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 5๐ บาท โดยให๎คิด 
                พ้ืนทีเ่ป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
    9.15 การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร์  
           ก. พ้ืนที่ไมํเกิน 10๐ ตารางเมตร   
           ข. พ้ืนที่เกิน 10๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 5๐ บาท โดยให๎คิด 
               พ้ืนทีเ่ป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
   9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล์ฟ  
           ก. สนามกอล์ฟ 
           ข. สนามฝึกซ๎อมกอล์ฟ 
   9.17 การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  
           วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล๎อม  
   9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย 
           ก. การสักผิวหนัง 
           ข. การเจาะสํวนหนึง่สํวนใดของรํางกาย 
   9.19 การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ 
   9.20 การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ 
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อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
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      9.21 การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก  
              สัตวช์ั่วคราว 
            ก. พ้ืนที่ไมเํกิน 10๐ ตารางเมตร   
            ข. พ้ืนที่เกิน 10๐ ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ 5๐ บาท โดยให๎คิด 
                พ้ืนทีเ่ป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

      9.22 การประกอบกิจการให๎บริการลานสะสมตู๎บรรจุสินค๎า หรือลานจอดรถหัว    
              ลากตู๎บรรจุสินค๎า 
 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
       10.1 การปั่นด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก 
               10.1.1 การปั่นด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  
    แรงม้าละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษ 
    ทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

              10.1.2 การทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก                     
                       ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๔ กี ่แต่ไมเ่กิน ๒๐ กี่   
                       ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๒๐ กี ่ 
     10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุํน หรือใยสังเคราะห์ 
     10.3 การปั่นฝ้าย นุํน ใยสังเคราะห์ด๎วยเครื่องจักร 

               ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
               ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ   
                   ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้อง 
                   ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      10.4  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร 
               ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
               ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ   
                   ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้อง 
                   ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      10.5 การเย็บผ๎า ปักผ๎า หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร 
              10.5.1 การเย็บผ๎า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด๎วยเครื่องจักร            
                       ก. เครื่องจักรตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป แตํไมเํกิน ๑๐ เครื่อง   
                       ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ เครื่อง คิดเพ่ิมอีกเครื่องละ ๒๕ บาท  
                          แตํรวมแล๎ว ต๎องไมเํกิน ๑๕,๐๐๐ บาท   
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              10.5.2 การปักผ๎า หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร    
                       ก. เครื่องจักรไมเ่กิน ๑๐ หัว   
                       ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ หัว คิดเพ่ิมอีกหัวละ ๒๕ บาท แต่รวมแล้ว 
                          ต้องไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

     10.6 การพิมพ์ผ๎า และสิ่งทออ่ืนๆ 
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

                ๑๕,๐๐๐ บาท 
     10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
             ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
             ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ   
                 ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
                 ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
     10.8 การย๎อม ฟอก กัดสีผ๎าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ ๒๐  
    บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

                ๑๕,๐๐๐ บาท 
 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
       11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 
       เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      11.2 การระเบิด โมํ บด หรือยํอยหิน ด๎วยเครื่องจักร 
              ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
              ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ   
                 ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
                 ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด๎วยซีเมนต์ หรือวัตถุ ที ่ 
              คล๎ายคลึง 

  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
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   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                  เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
        11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง รวมทั้งการขุด ตัก    
                ดูด โมํ บดหรือยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาต 
                ใน 11.2 
                11.4.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง 
                         ก. จ านวนที่สะสมรวมกันไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
                         ข. จ านวนที่สะสมรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเพ่ิม ๕๐    
                            กิโลกรัมละ ๑๐ บาท โดยให้ถือว่าทุก ๕๐ กิโลกรัม เป็น      
                            จ านวนเต็ม เศษไม่ถึง ๕๐ กิโลกรัม ให้ปัดทิ้ง แต่รวมแล้วต้อง  
                            ไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

               11.4.2 การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง 
               11.4.3 การขุด ตัก ดูด โมํ บด หรือยํอย ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย    
                          วัสดุกํอสร๎าง ด๎วยเครื่องจักร 

              ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
              ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม  
                  แรงม้าละ ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษ 
                  ทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                  เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ์ตํางๆ 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                  เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
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12 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                   เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือสํวนผสม 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                  เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก๎ว 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
       ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่ 

                  เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ๎าทราย 
      11.11 การผลิตใยแก๎ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก๎ว 

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
        ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้อง 
        ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      11.12 การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก๎ว หิน หรือ วัตถุ 
                อ่ืนใด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6.5  

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
        ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้อง 
        ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถํานหิน ถํานโค๎ก และสารเคมีตํางๆ 
        12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวท า 
                ละลาย 
                ก. การผลิต บรรจุ 
                ข. การสะสม ขนสํง 
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        12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสํงก๏าซ  

               ก. การผลิต บรรจุ 
               ข. การสะสม ขนสํง 
       12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
               12.3.1 การผลิต กลั่น 
               12.3.2 การสะสม  
                          ก. จ านวนที่สะสมไมํเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
                          ข. จ านวนที่สะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร คิดเพ่ิมลิตรละ ๑๐ สตางค์ 
                              โดยให๎คิดลิตรเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎องไมํ 
                              เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
              12.3.3 การขนสงํ 
      12.4 การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก  
              ก. การผลิต 
              ข. การสะสม ขนสํง 
      12.5 การพํนสี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 7.1 

  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
  ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
      ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้อง 
      ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ์ด๎วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
             เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง  

  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  
  ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 
  ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิม แรงม้าละ  
      ๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แต่รวมแล้วต้อง 
      ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      12.7 การโมํ สะสม หรือบดชัน 
  ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
  ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
  ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
      ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษท้ิง แตํรวมแล๎วต๎อง 
      ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
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       12.8 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  

   ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      12.9 การผลิต ล๎างฟิล์มรูปถํายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
   ก. การผลิตฟิล์มรูปถํายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   ข. การล๎างฟิล์มรูปถํายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

     12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่ 
                คล๎ายคลึง 

    ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
    ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
    ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
        ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
        ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง  
    ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
    ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
    ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
        ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
        ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
    ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
    ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
    ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
        ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
        ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     12.13 การผลิตน้ าแข็งแห๎ง 
    ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
    ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
    ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
        ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
        ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
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ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

      12.14 การผลิต สะสม ขนสํงดอกไม๎เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบ ใน 
                การผลิตดอกไม๎เพลิง 
                ก. การผลิต 
                ข. การสะสม ขนสํง 
      12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

     ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
     ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
     ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม แรงม๎าละ  
         ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
         ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสํงสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
                12.16.1 การผลิต บรรจุ 

                 ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
                 ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
                 ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม  
                     แรงม๎าละ ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัด 
                     เศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
    12.16.2 การสะสม ขนสํง 

      12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
     ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
     ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
     ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
         ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
         ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 13. กิจการอื่น ๆ 
       13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร  

   ก. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      13.2 การผลิต ซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
              หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
              13.2.1 การผลิต  

             ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
             ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
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ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
              ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิม 

                 แรงม๎าละ ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง  
                 แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

               13.2.2 การซํอม 
      13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง  

   ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถํายเอกสาร  
   ก. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
   ข. การถํายเอกสาร 

      13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎ 
      13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค๎า 
              ก. พื้นที่ประกอบกิจการไมํเกิน 100 ตารางเมตร 
              ข. พ้ืนที่ประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร คิดเพ่ิมตารางเมตรละ ๑๐    
                 บาท โดยให๎คิดพ้ืนที่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎องไมํเกิน 
                 ๑๕,๐๐๐ บาท 
      13.7 การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช๎แล๎วเพ่ือน าไปใช๎ใหมํหรือแปร  
              สภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ  

   ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      13.8 การพิมพ์ เขียน พํนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชํสิ่งทอ 
   ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     13.9 การประกอบกิจการทําเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  

อัตรา
คําธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ปี) 
      13.10 การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร  

   ก. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 

                  ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
     13.11 การให๎บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
     13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 

   ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร  
   ข. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไมํเกิน 20 แรงม๎า 
   ค. โดยใช๎เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม๎า คิดเพ่ิมแรงม๎าละ  
       ๒๐ บาท โดยให๎คิดแรงม๎าเป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แตํรวมแล๎วต๎อง 
       ไมํเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

     13.13 การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล 
                ก. การผลิต สะสม 
                ข. การขนสํง 
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แบบค าขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                                                                พ.ศ. 2566  

 ........................................ 
 

1. ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๑ 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๒ 
3. ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๓  
4. ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๔  
5. ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือ เครื่องจักรของกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๕  
6. ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๖  
7. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ. ๗  
8. ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ. 8  
9. บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ ให้ใช้แบบ อภ.9  
10. หนังสือคืนค าขอ ให้ใช้แบบ อภ.๑0  
11. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้ใช้แบบ อภ.๑1  
12. หนังสือแจ้งเหตุล่าช้า ให้ใช้แบบ อภ.๑2  
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แบบ อภ.๑ 
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................... ............................................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........................ปี สัญชาติ.....................................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่

 อยู่บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด ............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 

เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.......................................................  

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร................................................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประกอบกิจการ....................................................... 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท......................................................................ล าดับที่........................... 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม.................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง............ห้องหรือ 
จ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน 

๒. สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................
ต าบล............................อ าเภอ...............................จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร...................................... 

อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคาร
ประกอบการ)   มีเนื้อที.่..............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................. 
อาคารประกอบการเป็นของ............................................................อาคารประกอบการ มีอยู่เดิม ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ..............................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท....................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ............................... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ.................................................................................................. 

ด้านใต้.................................................................................. .................... 
ด้านตะวันออก................................................................ .......................... 
ด้านตะวันตก............................................................................................ 
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๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ.......................ชั่วโมง................กะ 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห์....................................................................... 

๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม............................คน 
๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ...............................คน 
๔.๒ คนงานชาย................................คน คนงานหญิง................................คน 
๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ..............................คน 
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ............................................คน 

๕. การผลิต 
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ    ปริมาณการใช้ (ต่อปี)     แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ 
       ห้างร้านของผู้จ าหน่าย) 

๕.๑.๑........................................... ........................................... ........................................... 
๕.๑.๒........................................... ........................................... ..................................... ...... 
๕.๑.๓........................................... .......................... ................. ........................................... 

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์   ปริมาณการผลิต (ต่อปี)     การจ าหน่าย (ระบุสถานที)่ 

๕.๒.๑........................................... ........................................... ...........................................  
๕.๒.๒........................................... ........................................... ..................................... ...... 
๕.๒.๓........................................... ........................................... ...........................................  

๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
วัตถุผลพลอยได้   ปริมาณวัตถุผลพลอยได้     จ าหน่ายได้/จ าหน่ายไม่ได้ 

๕.๓.๑........................................... ........................................... ..................................... ...... 
๕.๓.๒........................................... ........................................... ............................... ............ 
๕.๓.๓........................................... ........................................... ..................................... ...... 

๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 
๕.๔.๑........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
๕.๔.๒........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
๕.๔.๓........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
๕.๔.๔........................................... ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 

๖. การควบคุมมลพิษ 
๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและ

ปริมาณ) (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/ของเสีย/ 

มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
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๗. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรบัผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................ .......................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................... ................... 

๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
๙. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมหีลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของ 

ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 

 
 

 
๑๑. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต 

๑๑.๑ เอกสารยืนยันตัวตน 
๑๑.๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑๑.๑.๒ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อ

สกุล/ค าน าหน้านาม 
๑๑.๑.๓       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๑๑.๑.๔ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ต่างด้าว) 
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๑๑.๒ เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

๑๑.๒.๑   ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
๑๑.๒.๒ หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 

๑๑.๒.๓ หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตเทศบาลต าบลแม่สายที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 

๑๑.๒.๔ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

๑๑.๒.๕ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ
เช่น โฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็น
ต้น 

๑๑.๒.๖  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
๑๑.๒.๗ ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจ
พลังงาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ     
เสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 

๑๑ .๒ .๘ แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายใน
สถานประกอบการ ระบบความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

๑๑.๒.๙          อ่ืนๆ ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย เชื้อ
โรค(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการ
ประกอบการ) 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนด) 

                                 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย  
ก าหนด) 
ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม หรือ 

กิ จการ กลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                   (.................................... .............................) 
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แบบ อภ.๒ 
     

 
      
        
        ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

         รายใหม่  ต่ออายุ  
เล่มที่.................เลขที.่.............ปี...........                
 

อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................... ........................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................  ปี สัญชาติ.................................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่

 อยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ..............................หมู่ ที่ .....................ต รอก /ซอย
................................ถนน .................................ต าบล/แขวง ...............................อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด..........................โทรศัพท.์...................................โทรสาร................................................ 

เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขที.่..............หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด...............................โทรศัพท.์...............................
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................   อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่............................ 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................โทรศัพท.์....................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................... .อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่........................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................ 

ประกอบกิจการ..................................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภท....................................................ล าดับที่..........................ค่าธรรมเนียม................................บาท           
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….เลขที.่.........วันที่........เดือน......................พ.ศ...........................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการ
ว่า..............................................................พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรโดยรวม
......................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนที่นั่ง
..................ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการทีเ่กี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) จ านวนคนงาน..................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่......................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..................................ต าบล............................
อ าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย    โทรศัพท.์................................โทรสาร................................ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน...........................พ.ศ.............. 

ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...................................พ.ศ.............. 
  
   (ลงชื่อ).....................................................  

                                                               (..................................................)  
           นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 

        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ อภ.3 
 

ค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................ ............................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........................ปี สัญชาติ.....................................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่

 อยู่บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด ............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 

เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.......................................................  

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร................................................. 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......
เลขที่........ป.ี........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.............. 
ลาดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................สถานที่ตั้งเลขที.่...........หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ต าบล................................อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า(กรณีที่เป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที.่..............ตารางเมตร 
ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่..........เดือน............... 
พ.ศ................. โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑.๒ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อ

สกุล/ค าน าหน้านาม 
๑.๓       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๑.๔ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ต่างด้าว) 
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๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

2.๑   ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
๒.๒ หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 

๒.๓ หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตเทศบาลต าบลแม่สายที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 

๒.๔ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

๒.๕ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ
เช่น โฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็น
ต้น 

๒.๖  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
๒.๗ ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจ
พลังงาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ     
เสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 

๒.๘ แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายใน
สถานประกอบการ ระบบความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

๒.๙          อ่ืนๆผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย เชื้อ
โรค 
(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการประกอบการ) 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนด) 

                                 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย  
ก าหนด) 
ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม หรือ             

กิ จการ กลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                                                   (.................................... .............................) 
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แบบ อภ.๔ 
ค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที ่หรือเครื่องจักร 

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เขียนที่..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................ ............................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........................ปี สัญชาติ.....................................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่

 อยู่บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด ............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 

เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.......................................................  

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร................................................. 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......
เลขที่........ป.ี........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.............. 
ลาดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................สถานที่ตั้งเลขที.่...........หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ต าบล................................อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า(กรณีที่เป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที.่..............ตารางเมตร 

3. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ.......................ชั่วโมง................กะ 
วันหยุดงานประจาสัปดาห์....................................................................... 

4. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

4.๑ เพ่ิมหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
4.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (ก าลังเครื่องจักร/ห้อง/ที่นั่ง/ตัว) 
.................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................. 
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4.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................... ............. 
4.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆ 
.......................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 

5. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา 
5.๑. เอกสารยืนยันตัวตน 

5.๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
5.๑.๒ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อ

สกุล/ค าน าหน้านาม 
5.๑.๓       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
5.๑.๔ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ต่างด้าว) 
5.๒. เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

5.2.๑   ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
5.๒.๒ หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 

5.๒.๓ หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตเทศบาลต าบลแม่สายที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 

5.๒.๔ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 

5.๒.๕ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ
เช่น โฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็น
ต้น 

5.๒.๖  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
5.๒.๗ ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจ
พลังงาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ     
เสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 

5.๒.๘ แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายใน
สถานประกอบการ ระบบความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

5.๒.๙          อ่ืนๆ  ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย 
เชื้อโรค 
(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการประกอบการ) 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนด) 

                                 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (เฉพาะกิจการที่กฎหมาย  
ก าหนด) 

                                ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม หรือ 
กิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                                                   (.................................... .............................) 
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แบบ อภ.๕ 
 
 
 
 

ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที ่หรือเครื่องจักร 
                                     ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่.................เลขที.่.............ปี...........                
 

อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................... ........................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................  ปี สัญชาติ.................................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่

อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ..............................หมู่ ที่ .....................ต รอก /ซอย
................................ถนน .................................ต าบล/แขวง ...............................อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด..........................โทรศัพท.์...................................โทรสาร................................................ 

เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด...............................โทรศัพท.์...............................
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................   อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่............................ 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................โทรศัพท.์....................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................... .อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่........................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................ 
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที ่หรือเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
.............................................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

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

(ลงชื่อ)................................................. 
 (.........................................) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ อภ.๖ 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................ ...............................  
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........................ปี สัญชาติ.....................................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่

 อยู่บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด ............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 

เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.......................................................  

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร................................................. 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......
เลขที่........ป.ี........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.............. 
ลาดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................สถานที่ตั้งเลขที.่...........หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ต าบล................................อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า(กรณีที่เป็น
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที.่..............ตารางเมตร 

ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เนื่องจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น สูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดในสาระส าคัญ โดยได้แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑.๒ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อ

สกุล/ค าน าหน้านาม 
๑.๓       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๑.๔ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ต่างด้าว) 
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๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
๒.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรณีใบอนุญาตเดิม

ชารุดในสาระส าคัญ) 
2.2   ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
๒.3 หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้มอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตัวเอง) 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                                                   (.................................... .............................) 
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แบบ อภ.๗ 
 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
เล่มที่.................เลขที.่.............ปี...........                
 

อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................... ........................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................  ปี สัญชาติ.................................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่

อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ..............................หมู่ ที่ .....................ต รอก /ซอย
................................ถนน .................................ต าบล/แขวง ...............................อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด..........................โทรศพัท.์...................................โทรสาร................................................ 

เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด...............................โทรศัพท.์...............................
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)....................................................   อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที่............................ 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................โทรศัพท.์....................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)........................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่........................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................ 

ประกอบกิจการ..............................................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภท......................................................................ล าดับที.่............ค่าธรรมเนียม.................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….เลขที่ ..........วันที่........เดือน ......................พ.ศ...........โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า
.............................................................พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรโดยรวม
......................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนที่นั่ง
..................ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) จ านวนคนงาน..................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่......................ถนน.................................ต าบลแม่สาย    อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์
.................................โทรสาร ................................โดยใบแทนใบอนุญาตนี้   ออกให้ เนื่องจากใบอนุญาตเดิม                

  สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ 
ผู้ได้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  

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

(ลงชื่อ)................................................. 
 (.........................................) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ อภ.8 
 

ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................ ...............................  
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........................ปี สัญชาติ.....................................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่

 อยู่บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด ............................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................. 

เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์...........................................โทรสาร.......................................................  

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร................................................. 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......
เลขที่........ป.ี........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.............. 
ลาดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................สถานที่ตั้งเลขที.่...........หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ต าบล................................อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................. 
ขอแจ้งเลิกการด าเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก...........................................................................  
............................................................................................................ .........และได้เลิก/จะเลิกการด าเนินกิจการเมื่อ
วันที่..................เดือน...........................พ.ศ...................พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
๑.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑.๒  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้า 

นาม 
๑.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

                               (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๑.๔  หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 

๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
๒.๑  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๒.๒  ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) 
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๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
๒.๔  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

และบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่น   
ค าขอด้วยตัวเอง) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างช าระจากการประกอบกิจการ  ก่อนเลิกการประกอบกิจการและ

ข้อความที่ระบุไว้ในแบบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………………ผู้รับใบอนุญาต 
(…………………………………………… ) 
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แบบ อภ.9 
บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 
 

   ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย 
             ถนนพหลโยธิน  ชร  ๕๗๑๓๐ 

 
วันที่ ............................................ 

ด้วย ..................................................................................อายุ ................ ปี เลขประจ าตัวประชาชน 
............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี ...................หมู่ที ่.................. ซอย ....................................... 
ถนน ........................................... ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด ............................................ หมายเลขโทรศัพท ์............................................... ได้มาแสดงตัวยื่นค าขออนุญาต 
เรื่อง ................................................................................................................................................................................. 
ล าดับค าขอที ่............................ ลงวันที่ .................................. ต่อ ................................(ชื่อ-สกุล)................................ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่ามี
ข้อบกพร่อง/ไม่ถูกต้องครบถ้วน ที่ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. ........................................................................................................................... .............. 
๒. ................................................................................................... ................. .................... 
๓. .................................................................................................................. ........ .............. 
๔. ......................................................................... ......................................... ...................... 
๕. ........................................................................................................................ .. .............. 
๖. .................................................................................................................. ...................... 
๗. ................................................................................................................... ..................... 
๘. ........................................................................................................................... ............. 
๙. ........................................................................................... ............................................. 
๑๐. ........................................................................................................................... ........... 
จึงขอให้ท่านด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน และให้มา

ยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่ ................................................................ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการตามค าขอต่อไป 
 

ลงชื่อ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 
        (........................................................)  
   วันที่ ................................................. 
 

ข้าพเจ้า ..........................(ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอ).........................ได้อ่านและรับทราบข้อความข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว    
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ยื่นค าขอรับบริการ 
        (........................................................)  
      วันที่ ................................................. 
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แบบ อภ.๑0 
 

 
 
ที่ ............... / ...................   ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย 
            ถนนพหลโยธิน  ชร  ๕๗๑๓๐ 
 

     วันที ่............................................. 
 

เรื่อง  ส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

เรียน  ............................................................................  

อ้างถึง  ๑. ค าขอ ...............................................................................................  
    ล าดับค าขอที่ …………………….. ลงวันที่ ........................................... 
๒. บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ จ านวน ........................ แผ่น 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ......................................................................... ล าดับค าขอที่...................... 
ลงวันที่ ..................................................................... และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขค าขอ 
หรือยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบเพิ่มเติม ภายในวันที่ ....................................................... นั้น 

บัดนี้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ปรากฏว่าท่านมิได้ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม เอกสารหรือ
หลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ  ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจพิจารณาให้
ด าเนินการตามค าขอได้ และถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป จึงขอส่งคืนค าขอ
พร้อมเอกสารประกอบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการส่งคืนค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่
ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อ................................................. ได้ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับ
นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือท่านจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                      (...................................... ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
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แบบ อภ.๑1 
 
 

 
ที่ ............... / ...................           ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย 
            ถนนพหลโยธิน  ชร  ๕๗๑๓๐ 
 

        วันที ่............................................. 
 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาค าขอ 

เรียน  ............................................................................  

อ้างถึง  ๑. ค าขอ ...............................................................................................  
    ล าดับค าขอที่ …………………….. ลงวันที่ ........................................... 
๒. บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 

    ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ........................................................................................................................  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

   บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 
อนุญาตให้ท่าน ..............................................................(ตามค าขอ)...................................... 

จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับใบอนุญาต หรือช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) จ านวน ....................... บาท 
(..............................................................................................................) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ 

ไม่อนุญาตให้ท่าน .........................................(ตามค าขอ)..........................................เนื่องจาก 
๑. ........................................................................................................................... .. ............ 
๒. ........................................................................................................................................  
๓. ...........................................................................................................................  ............. 

    ทั้งนี ้หากท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็น
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนความเห็นของท่านแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน .......วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                      (...................................... ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
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 แบบ อภ.๑2 
 
 
 
 
ที่ ............... / ...................   ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย 
            ถนนพหลโยธิน  ชร  ๕๗๑๓๐ 
 

วันที่ ............................................. 
 

เรื่อง แจ้งเหตุล่าช้าในการพิจารณาค าขอ 

เรียน  ............................................................................  

อ้างถึง  ๑. ค าขอ ..................................................................... .......................... 
    ล าดับค าขอที่ …………………….. ลงวันที่ ........................................... 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ..........................................................................................................................  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอของท่านเพ่ือด าเนินการแล้ว นั้น 

          ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตตามค าขอของท่านได้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลา ................. วัน ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

๑. .......................................................................................................................  
๒. .......................................................................................................................  
๓. .......................................................................................................................  
๔. .......................................................................................................................  
๕. .......................................................................................................................  

         เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปและจะแจ้งให้ท่าน
ทราบทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้เร่ง
ด าเนินการตามค าขอของท่านให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                      (...................................... ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 



 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 โทรศัพท์ 0-5373-1288 ต่อ 107 , 205 โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

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

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

      1.  เพศ     
        ชาย       หญิง 

      2.  อายุ   
        ต่ำกว่า 20 ป ี      2๑ – 40 ป ี  
        41 – 60 ป ี      61 ปีขึ้นไป  

 ๓.  อาชีพ 
        นักเรียน / นักศึกษา     รับราชการ / พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ 
        พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทเอกชน    ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว        
        อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................................................................... 

      ๔.  เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
      ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 

       เห็นด้วย 
       ไม่เห็นด้วย  เนื่องจาก......................................................................................................  
           ............................................................................................................................. ........... 

                 เหตุผล / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
            .............................................................................................................................. ........... 

   ............................................................................................................................. ............ 

 

 

                 ทุกความเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา 

       ก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

ขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้ 



 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 โทรศัพท์ 0-5373-1288 ต่อ 107 , 205 โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 

ช่องทางเข้าทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย                    
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

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

 

 
Scan QR Code  หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์  https://forms.gle/Nopvsy15chL18f6x7 

เพื่อร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านทาง Google From 
 
 

 
Scan QR Code  หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์  https://shorturl.asia/4xYNt 

เพื่อเข้าถึงข้อมูล 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ   

เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 
 

   1 ความคิดเห็นของคุณมีค่า ทุกความเห็นมีความหมาย 

ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา 
ก่อนประกาศบงัคับใช้ต่อไป 

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ 

https://qrcode.in.th/
https://qrcode.in.th/
https://forms.gle/Nopvsy15chL18f6x7
https://shorturl.asia/4xYNt

