


รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 
วัน พุธ ท่ี  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
********************************* 

 ผู้มาประชุม  
  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายคมคาย           ไคร๎โท๎ง ประธานสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
2.  นายบารม ี     ดวงบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแมโํจ ๎
3.  นายหนํอทอง         บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
4.  นายตา                 แบํงบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
5.  นายเรืองฤทธ์ิ         ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
6.  นายธีระชัย            ภีระคํา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
7.  นายศรีทน             ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
8.  นางบุญศรี             อินทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
9.  นายสมควร            เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
10.  นายอุทัย               ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
11.  นายศรีลา              อิ่นแก๎ว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
12.  นายมนู       เกี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
13.  นายประสิทธ์ิ           ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
14.  นายจรลั       จอมจันทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
15.  นายชวาล             จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
16.  นายสุริยะ      จันทร๑ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎
17.  นายพงศ๑ศิลป์         สมบูรณ๑ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
   
   
      ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไมํมี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1) นายเอกชัย  สายหยุด  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
       นายกเทศมนตรีเมอืงแมํโจ ๎
2) นายสวําง           กานิล   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโํจ ๎
3) นายศรัณญ๑  ใจคํา   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโํจ ๎
4) นายประพันธ๑  ภีระคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ ๎
5) นายวิรัช  จิโรจน๑พงศา  ปลัดเทศบาลเมอืงแมํโจ ๎         
6)     นายทวีศักดิ์  เติมทรัพย๑ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโํจ ๎
7) นายสมพร  กันธา   หัวหน๎าฝุายพฒันารายได๎ รักษาราชการแทน
       ผู๎อํานวยการกองคลงั 
8) นายถาวร  จองสํางปัน  ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
9)     นายเอกราช       นิธิภัทรนนท๑  ผู๎อํานวยการกองชําง 
10)    นายศิลป์  คิดชัย   หัวหน๎าสํานักปลัด 
11)    นางพัชรินทร๑  สิทธิกัน   หัวหน๎าฝุายปกครอง 
12)    น.ส.เกศิณี  พรหมตัน  หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
13)    น.ส.ภัทรานิษฐ๑ ชมช่ืน   พนักงานจ๎าง 
14)    นายหิรัญ  ปาคําวัง   พนักงานจ๎าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
- เมื่อที่ประชุมพร๎อม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ 

 
นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- กํอนจะเริ่มประชุมขอให๎ทุกทํานยืนไว๎อาลัยแดํ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ทํานได๎ถึงอสัญกรรม เมื่อวัน อาทิตย๑ ที่ 26 
พฤษภาคม ที่ผํานมาครับ 
- เรียนคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา ทํานปลัด รองปลัด ผู๎อํานวยการกองทุกกอง 
และเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานครับ สําหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี2562ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มี
ทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ ได๎แกํ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎   

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 
กุมภาพันธ๑ 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม ํ
                      3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจําย                       
                      ประจําปี 2562  

3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจําย ประจําปี 2562  
3.3 ญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม ประจําปี 2562 
3.4 ญัตติการพิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เรื่ อง  การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
พ.ศ.2562  
      วาระที่ 1 รับหลักการ  
      วาระที่ 2 แปรญัตติ 
      วาระที่ 3 รับรําง  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ตามที่อําเภอสันทรายจะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินี ประจําปี พ.ศ.2562 โดยมีพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุก
ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางพร๎อมเพียงกันในวัน จันทร๑ ที่ 3 มิถุนายน 2562 
เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหน๎าที่ วําการอําเภอสันทราย สําหรับ 
การแตํงกาย ใสํชุดปกติขาว ไมํสวมหมวก หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง ขอเชิญ
ทุกทํานรํวมในวันเวลาดังกลําวครับ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
  

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวัน พฤหัสบดี ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

 -  ตามที่สภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได๎ดําเนินการตรวจสอบเรยีบรอ๎ยแล๎ว เพื่อขอให๎ที่ประชุมพิจารณา โดย
มีทั้งหมด 29 หน๎า  
-  มีทํานใดประสงค๑แก๎ไขเพิ่มเติมหรือไมํ  

  
นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- ขออนุญาตแก๎ไขหน๎าที่ 2 ข๎อที่ 16 นะครับ ตรงคําวํานักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ ตกคําวําวิชาการ ไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

-  มีทํานใดประสงค๑แก๎ไขเพิ่มเติมอีกหรือไมํ  
 -  หากไมํมีตํอไปจะเป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่  1 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่  21 กุมภาพันธ๑ 2562 สมาชิกสภาทํานใด
เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนและขอให๎เลขานุการฯ ตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 

  
นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่รบัรองจํานวน 16 คน งดออกเสียง 1 คน 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 3.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู๎บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนทํานประธานสภา ผํานไปยังทํานสมาชิกสภาและผู๎เข๎ารํวมประชุม
ทุกทําน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจําย ประจําปี 2562 สํวนรายละเอียดตํางๆ ขอมอบหมายให๎
นายศรัณญ๑  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู๎ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

- ทํานเอกชัย  สายหยุด นายกเทศมนตรีฯ ได๎มอบให๎นายศรัณญ๑  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู๎ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 
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นายศรัณญ๑  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภา ทํ านสมาชิกสภาทุกทํานกระผมนาย 
ศรัณญ๑  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี ได๎รับมอบหมายจากนายเอกชัย สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ให๎เสนอ
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจําย ประจําปี 2562 
จํานวน 3 รายการ เพื่อให๎รายละเอียดและคําช้ีแจงของงบประมาณรายจําย
สอดคล๎องกับความจําเป็นและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
วิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2541 แก๎ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก๎ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข๎อ 29 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจํายให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถ่ินรายละเอียดดังนี้ 
 
รายการท่ี 1 
ข้อความเดิม 
-  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งป ฏิกูล หมวด 
คําครุภัณฑ๑ ประเภทครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง  
คําจัดซื้อรถยนต๑บรรทุกเอนกประสงค๑กระบะ ขนาด 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 5,000 ซีซี ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 แรงม้า 
มีระบายความร๎อนด๎วยน้ํา แบบกระบะเทท๎าย โดยมีคุณลักษณะพิเศษเสริม
คอกสูงเสมอหัวเก๐งขนาดไมํน๎อยกวํา 6 ลูกบาศก๑หลา สามารถเทท๎ายได๎ด๎วย
ระบบไฮโดรลิค พร๎อมมีถังรองรบัน้ําเสียมวีาล๑ว ปิด - เปิด เพื่อระบายน้ําเสียทิง้ 
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม ผลิตประกอบ
จากโรงงานที่ได๎รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีหนังสือ
แตํงตั้งตัวแทนจําหนํายพร๎อมนําเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคาและอุปกรณ๑
ทุกชนิดต๎องเป็นของใหมํไมํเคยใช๎ จํานวน 2 คัน  
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อ 1 
 
ข้อความใหม่ 
-  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด 
คําครุภัณฑ๑ ประเภทครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง  
คําจัดซื้อรถยนต๑บรรทุกเอนกประสงค๑กระบะ ขนาด 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
โดยมีระบายความร๎อนด๎วยน้ํา แบบกระบะ เทท๎าย โดยมีคุณลักษณะพิเศษ
เสริมคอกสูงเสมอหัวเก๐งขนาดไมํน๎อยกวํา 6 ลูกบาศก๑หลา สามารถเทท๎ายได๎
ด๎วยระบบไฮโดรลิค พร๎อมมีถังรองรับน้ําเสียมีวาล๑ว ปิด - เปิด เพื่อระบายน้ํา
เสียทิ้ง น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม พร๎อม
กระบะและเครื่องปรับอากาศ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได๎รับรองมาตรฐาน 
ISO โดยมีหนังสือแตํงตั้งตัวแทนจําหนํายพร๎อมนําเอกสารรับรองมาในวันเสนอ
ราคาและอุปกรณ๑ทุกชนิดต๎องเป็นของใหมํไมํเคยใช๎ จํานวน 2 คัน ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานของส านักงบประมาณแต่มีความ
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จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะพ้ืนท่ี จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อ 1 
 
รายการท่ี 2 
ข้อความเดิม 
โครงการกํอสร๎างฝาปิดรางรินเพื่อขยายถนน คสล. ขนาด 2.30 เมตร  
หนา 0.20 เมตร ยาว 395 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ เช่ือมบ๎านแพะปุา
ห๎า-บ๎านแมํดูํ หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม) งบประมาณ 850,000.-บาท (แปดแสน
ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หน้า 220 ข้อ 20 

ข้อความใหม่ 
โครงการกํอสร๎างฝาปิดรางรินเพื่อขยายถนน คสล. ขนาด 2.30 เมตร  
หนา 0.20 เมตร ยาว 247 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ เช่ือมบ๎านแพะปุา
ห๎า-บ๎านแมํดูํ หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม) งบประมาณ 850,000.-บาท (แปดแสน
ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หน้า 220 ข้อ 20 

รายการท่ี 3 
ข้อความเดิม 
โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยายผิวถนน และตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
2.30 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 920 เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนทาง
แมํดูํเช่ือมแพะปุาห๎า หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) งบประมาณ 1,760,000. -บาท (หนึ่ง
ล๎านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) 

ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และได้รับอนุมัต ิกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากสภาฯ ในสมัย
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 
28 กันยายน พ.ศ.2561 

ข้อความใหม่ 
โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยายผิวถนน และตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
2.30 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 512 เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนทาง
แมํดูํเช่ือมแพะปุาห๎า หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) งบประมาณ 1,760,000. -บาท (หนึ่ง
ล๎านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) 
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ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และได้รับอนุมัต ิกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จากสภาฯ ในสมัย
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 
28 กันยายน พ.ศ.2561 

- จึงขอนําเรียนทํานประธานสภาฯ ผํานไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกทํานได๎
รํวมกันพิจารณาอนุมัติครับ 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณทํานรองฯ ศรัณญ๑  ใจคํา ครับ 
- สําหรับการขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจํายประจําป ี
2562 มีทั้งหมด 3 รายการ 
- มีสมาชิกทํานใดประสงค๑อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ 

 
ที่ประชุม - ไมํมี 

 
นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

-  หากไมํมีตํอไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบอนุมัติให๎
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจํายประจําปี 2562 โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให๎เลขานุการสภาตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 
 

นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจํานวน 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

-  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจําย
ประจําปี 2562 
 

 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ 

-  เชิญคณะผู๎บริหารเสนอญัตติครับ 
 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  กราบเรียนทํานประธานสภา ผํานไปยังทํานสมาชิกสภาและผู๎เข๎ารํวมประชุม
ทุกทําน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจําย 
ประจําปี 2562 สํวนรายละเอียดตํางๆ ขอมอบหมายให๎นายศรัณญ๑  ใจคํา  
รองนายกเทศมนตรี เป็นผู๎ช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ๑  ใจคํา  
รองนายกเทศมนตรี 
 

-  กราบเรียนทํานประธานสภา ทํานสมาชิกสภาทุกทํานกระผมนายศรัณญ๑      
ใจคําได๎รับมอบหมายจากนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจําย ประจําปี 2562 เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มีโครงการที่มี 
ความจําเป็นต๎องโอนงบประมาณรายจํายประจําปี 2562 จ านวน 15 รายการ 
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ซึ่งเป็นการโอนลดงบประมาณรายจําย จ านวน 5 รายการ เป็นงบประมาณ  
1,112,800.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และ
โอนเพิ่ม จ านวน 2 รายการ เป็นงบประมาณ 120,000 .- (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) และโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ จ านวน 8 รายการ เป็นงบประมาณ 
992,800.- (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังน้ี 
 

รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑
ประเภทคําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑โอนลดงบประมาณ 700,000.-บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทคําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑โอนลดงบประมาณ 20,000.-บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งบดําเนินการ หมวดคําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบั ติราชการที่ ไมํ เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ โครงการประชุม
ประจําเดือนคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎นําชุมชน กรรมการชุมชน และ
องค๑กรอื่นๆ โอนลดงบประมาณ 167,800.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)  
4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาลเมืองแมโํจ๎ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมํสตรี
แมํบ๎านเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เน่ืองใน “วันสตรีสากล” ประจําปี 2562 โอนลด
งบประมาณ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 50 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณเลี่ยบถนน ซอย 3 หมูํที่ 12 ต.หนอง
หาร)โอนลดงบประมาณ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 5 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
1,112,800.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

รายการโอนเพ่ิม 
1.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจํายตามข๎อ
ผูกพัน ประเภทเงินบําเหน็จลูกจ๎างประจํา งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 100,000.-
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคําใช๎สอย 
ประเภทรายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อื่น ๆ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รวมรายการโอนเพ่ิมท้ังหมด จ านวน 2 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ คําจัดซื้อครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และระบบ
คอมพิวเตอร๑ที่ใช๎สําหรับการให๎บริการด๎านงานทะเบียนราษฏร  สํานักงาน
ทะเบียนท๎องถ่ินเทศบาลเมืองแมํโจ๎งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑สํานักงาน คําจัดซื้อเก๎าอี้ทํางานบุหนังพนักพิงสงู ปรับระดับได๎           
ขนาด 68*75*120 ซ.ม. จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 4 ,800 บาท งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 14,400.-บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30 ,000 บาท งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
4.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด คําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑  คําจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,450 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 4,900.-บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑สํานักงาน คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 25,000 Btu จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาทงบประมาณท่ี
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด คําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑สํานักงาน คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ชนิดตั้ง
แขวน ขนาด 36,000 Btu จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท งบประมาณท่ี
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ประเภทครุภัณฑ๑สํานักงานคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 25,000 Btu จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท งบประมาณท่ี
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
8. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ ประเภทครุ ภัณฑ๑สํานักงาน คําจัดซื้อพัดลม 
ไอเย็น บรรจุน้ําได๎ไมํน๎อยกวํา 90 ลิตร จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 18 ,900 บาท
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 94,500.-บาท (เก้าหมื่นสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังหมด จ านวน 8 รายการ เป็น
992,800.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้นเป็น
งบประมาณท้ังสิ้น 1,112,800.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพัน

แปดร้อยบาทถ้วน)  
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กระผมจึงขอเสนอญตัติขอโอนงบประมาณรายจํายประจาํปี 2562 ตํอที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎พิจารณาตํอไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ครับขอบคุณทํานรองฯ ศรัณญ๑  ใจคํา ครับ ที่ได๎เสนอรายการโอนลด 5 
รายการ โอนเพิ่ม 2 รายการ และโอนตั้งจํายเป็นงบประมาณใหมํจํานวน  
8 รายการ ครับ 
-  สมาชิกทํานใดประสงค๑อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ 
 

ที่ประชุม 
 

-  ไมํมี 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ตํอไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบอนุมัติให๎โอน      
เงินงบประมาณรายจํายประจําปี 2562 โปรดยกมือและขอให๎เลขานุการสภา
ตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 
 

นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให๎โอนเงินงบประมาณรายจํายประจําปี 
2562  

 3.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญทํานผู๎บริหารเสนอญัตติครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภา ผํานไปยังทํานสมาชิกสภาและผู๎เข๎ารํวมประชุม
ทุกทําน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมประจํา   
ปี 2562 ในสํวนรายละเอียดขอมอบให๎นายศรัณญ๑  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี
เป็นผู๎ช้ีแจงตํอไปครับ 
 

นายศรัณญ๑  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภา ทํานสมาชิกสภา ทุกทํานกระผมนายศรัณญ๑ 
ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎  ได๎รับมอบหมายจาก นายเอกชัย  
สายหยุดรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ 
ให๎เสนอญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 เทศบาลเมืองแมํโจ๎  
มีโครงการที่มีความจําเป็นเรํงดํวนและเป็นความต๎องการของชุมชน ทั้งนี้อาศัย
อํานาจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2542 ข๎อ 16 ซึ่งกําหนดให๎เทศบาลมีอํานาจ
หน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ท๎องถ่ินของตนเอง โดยโครงการดังกลําวจะชํวยแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขังและ 
เนําเสียซึ่งเกิดกับประชาชนในพื้นที่มาอยํางตํอเนื่องเป็นประจําในฤดูฝน 
ประกอบกับพื้นที่ข๎างเขียงมีการกํอสร๎างหมูํบ๎านจัดสรรซึ่งมีการถมลําเหมือง
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สาธารณะบางสํวนไป ทําให๎เกิดปัญหาในการระบายน้ํา นํามาซึ่งปัญหาทางด๎าน
สุขอนามัย และเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑เช้ือโรค และยุงลายซึ่งเป็นพาหะนําเช้ือโรค
ที่สามารถแพรํกระจายสูํประชาชนในชุมชนได๎ ประกอบกับพื้นที่ดังกลําวมี
ประชาชนอยูํอาศัยถึง 2,408 คน633ครัวเรือน ทําให๎มีความเสี่ยงในการ
แพรํกระจายของเช้ือโรคสูง จึงขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ 
ได๎แกํ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทคํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณเลียบถนน ซอย 3  
หมูํที่ 12 ต.หนองหาร)  งบประมาณ 125,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)ปรากฏในเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
หน้า 219 
รวม 1 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 125,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
 

ซึ่งตามแบบรายงานการใช๎จํายเงินสะสมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท๎องถ่ิน เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ณ วันที่ 30เมษายน 2562 (งส.1) มียอดคงเหลือ
เงินสะสมที่นําไปใช๎จํายได๎ จ านวน 3,880,431.59 บาท (สามล้าน 
แปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) และมียอดเงิน
สํารองจํายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล๎วแตํยังไมํได๎จําย หรือยังไมํได๎ดําเนินการ 
หรืออยูํระหวํางดําเนินการ และยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 12,080,000.00 
บาท (สิบสองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วย การรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองแมํโจ๎จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม ประจําปี 2562 โดยจําแนกเงินงบประมาณที่จะใช๎
จํายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 ตามโครงการดังกลําว ดังนี้ 
1.เงินสะสมจากยอดคงเหลือที่นําไปใช๎จํายได๎ ตามแบบ งส.1 จ านวน 
3,880,431.59 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้า
สิบเก้าสตางค์) 
กระผมจึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม ประจําปี  2562  
ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎พิจารณาตํอไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ขอบคุณทํานรองฯศรัณญ๑  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกทํานใดประสงค๑อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ 
 

ที่ประชุม -  ไมํมี 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ตํอไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบอนุมัติให๎จํายขาด
เงินสะสมประจําป ี2562 โปรดยกมือข้ึนและขอให๎เลขานุการสภาตรวจนับและ
แจ๎งผลการลงมติ 
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นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 16  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให๎จํายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 
 

 3.4 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  
      วาระที่ 1 รับหลักการ  
      วาระที่ 2 แปรญัตติ 
      วาระที่ 3 รับร่าง  
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญคณะผู๎บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภา ผํานไปยังทํานสมาชิกสภาและผู๎เข๎ารํวมประชุม
ทุกทําน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ขอเสนอญัตติการพิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562  
วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 รับรําง  
สํวนรายละเอียดขอมอบให๎รองศรัณญ๑  ใจคําเป็นผู๎ช้ีแจงตํอไปครับ 
 

นายศรัณญ๑  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภาทํานสมาชิกสภาทุกทํานกระผมนายศรัณญ๑ 
ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ ได๎รับมอบหมายจาก นายเอกชัย  
สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ 
ให๎เสนอญัตติการพิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 
แปรญัตติ วาระที่ 3 รับรําง ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ.2552 ได๎ประชุมครั้งที่  1 เมื่อวันที่  27 มีนาคม พ.ศ.2562  
และได๎ข๎อสรุป เห็นชอบในการยกเลิกเทศบัญญัติฯ ฉบับเดิม เนื่องจากเนื้อหา 
ไมํสมบูรณ๑ ไมํครอบคลุมประเภทกิจการ และไมํสอดคล๎องกับสภาวะปัจจุบัน 
จึงมีมติให๎พิจารณาอนุมัติรํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 เพื่อแก๎ไขเพิ่มเติม พร๎อมปรับปรุง
เนื้อหาให๎ครอบคลุม และกําหนดอัตราคําธรรมเนียมให๎มีความสอดคล๎อง 
เหมาะสมกับสภาวะการณ๑ในปัจจุบัน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  
แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงจําเป็นต๎องตราเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับ การประชุมสภาเทศบาล  
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พ.ศ. 2547 ข๎อ 45 และข๎อ 47 เพื่อพิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.  2562 ขอได๎โปรด
นําเสนอตํอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เพื่อพิจารณาตํอไป 
 

-ร่าง- 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ ้
เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

………………………………………. 
หลักการ 

 ให๎มีเทศบัญญัติวําด๎วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
เพื่อกํากับดูแลและควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพใน
พื้นที่ เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. 2558 

เหตุผล 
โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. 2552 ได๎ใช๎บังคับมาเป็นเวลานานไมํสอดคล๎องเหมาะสมกับ
ภาวการณ๑ปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ได๎ประกาศใช๎บังคับ
ใหมํ โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ประกาศกระทรวง
ส า ธ า รณ สุ ข  เ รื่ อ ง  กิ จ ก า รที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย ตํ อ สุ ข ภ า พ  ( ฉ บั บ ที่  4 )  
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  27 สิงหาคม 2550 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ 6 )  
ลงวันที่  12 พฤศจิกายน 2552 ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได๎แก๎ไขเพิ่มเติมรายชื่อกิจการที่ เป็นอันตราย 
ตํอสุขภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ เพื่อให๎สอดคล๎องกับกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดังกลําว และให๎เหมาะสมกับสภาวการณ๑ปัจจุบัน ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลํ าวต๎องตราเป็นข๎อกํ าหนดของท๎องถิ่ นตามมาตรา 32  
แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
มาตรา 60 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 
5 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 จึงจําเป็นต๎องตราเทศ
บัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎วําการ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 และมาตรา 32 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63  และมาตรา 65 แหํง พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองแมํโจ๎โดยความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแมํโจ๎และโดยอนุมัติจากผู๎วําราชการจังหวัด
เชียงใหมํ จึงตราเทศบัญญัติไว๎ดังตํอไปนี้  

ข๎อ 1 เทศบัญญัตินี้ ให๎เรียกวํา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎  
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพพ.ศ.2562 

ข๎อ 2 เทศบัญญัติน้ีให๎ใช๎บังคับในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎  ตั้งแตํเมื่อ
ได๎ประกาศไว๎โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลเมืองแมํโจ๎ไปแล๎ว 7 วัน 

ข๎อ 3 ให๎ยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาล เมืองแมํโจ๎  วําด๎วยการ
สาธารณสุข พ.ศ.2552 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 
2552 และให๎ใช๎เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 

ข๎อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข๎อบัญญัติ ระเบียบและ คําสั่งอื่นใด  
ในสํวนที่ได๎ตราไว๎แล๎วในเทศบัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับเทศบัญญัตินี้ ให๎ใช๎
เทศบัญญัติน้ีแทน 

ข๎อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี 
 “กิจการที่ เป็นอั นตรายตํอสุขภาพ” หมายถึง  กิจการที่ มี

กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่กํอให๎เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให๎เกิดโรค 
ซึ่งจะมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูํในบริเวณข๎างเคียงนั้น 
ไมํ วํ าจะ เป็นมลพิษทางอาก าศ ทางน้ํ า  ทาง เสีย ง  แสง  ความร๎ อน  
ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุุนละออง เขมํา เถ๎า เป็นต๎น 

“กิจการ” หมายความวํา กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ รวมถึง
กิจการที่มิได๎มุํงกระทําเพื่อการค๎าด๎วย 

“การค๎า” หมายความวํา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย๑  
การอุตสาหกรรม การเกษตรการผลิต หรือให๎บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน๑
อันมีมูลคํา 

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวํา สถานที่ที่ ใช๎ ในการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

“ผู๎ดําเนินกิจการ” หมายความวํา ผู๎เป็นเจ๎าของหรือบุคคลที่เรียกช่ือ
อยํางอื่นที่รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“ผู๎ปฏิบัติงาน” หมายความวํา ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“อาคาร” หมายความวํา ตึก บ๎าน เรือน โรง แพ คลังสินค๎า 
สํานักงาน หรือสิ่งกํอสร๎างขึ้นอยํางอื่นซึ่งบุคคลอาจเข๎าอยํูหรือเข๎าใช๎สอยได๎ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวํา อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมถึงสิ่งอื่นใด 
ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวํา เศษกระดาษ เศษผ๎า เ ศษอาหาร  
เศษสินค๎า วัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสํอาหาร เถ๎า มูลถําน ซากสัตว๑ หรือสิ่ง
อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว๑หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง 
มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มลพิษทางเสียง” หมายความวํา สภาวะของเสียงอันเกิดจาก  
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจ  
มีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางอากาศ “หมายความวํา สภาวะของอากาศอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางน้ํา” หมายความวํา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางแสง” หมายความวํา สภาวะของแสงอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางความร๎อน” หมายความวํา สภาวะของความร๎อนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจ
มีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวํา สภาวะของความ
สั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“ของเสียอันตราย” หมายความวํา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศ
เสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความวํา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวําด๎วย
วัตถุอันตราย 

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ" หมายความวําการประกอบกิจการที่ให๎
การดูแลและสร๎างสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว๎ประกอบด๎วย การนวด 
เพื่อสุขภาพ การใช๎น้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด๎วย เชํน 
การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังการเพื่อสุขภาพโภชนาบําบัดและการควบคุม
อาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช๎สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการแพทย๑ทางเลือกอื่นๆหรือไมํก็ได๎ โดยทั้งนี้บริการ ที่จัดไว๎จะต๎องไมํ
ขัดตํอกฎหมายวําด๎วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพทาง
การแพทย๑และต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 
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“การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเลี้ยงเด็กที่บ๎าน” 
หมายความวํา การประกอบกิจการที่ให๎บริการสํงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็ก
ตั้งแตํแรกเกิดถึงอายุไมํเกิน 6 ปี ที่บ๎านของผู๎รับบรกิาร ทั้งนี้ ไมํวําการประกอบ
กิจการนั้น จะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยูํด๎วย
หรือไมํก็ตาม 

 “การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน” หมายความวํา 
ประกอบกิจการที่ ให๎บริการจัดสํงพนักงานไปดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของ
ผู๎รับบริการ (ผู๎มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ๑ข้ึนไป) ทั้งนี้ ไมํวําการประกอบกิจการ
นั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู๎สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยูํด๎วยหรือไมํก็
ตาม  

“การประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พํนสียานยนต๑” หมายความวํา 
สถานประกอบกิจการที่มีการเคาะ ปะผุ พํนสียานยนต๑ ทั้ง หมดหรือการ
ดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางรวมกัน  

“เจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน” หมายความวํา นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎
หรือผู๎ที่ได๎รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ 

“เจ๎าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวําเจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับ
แตํงตั้งให๎ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“ผู๎ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน” หมายความวํา 
ข๎าราชการหรือพนักงานท๎องถ่ิน ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน
เพื่อให๎ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

ข๎อ 6 ให๎สถานประกอบกิจการปฏิบัติให๎เป็นไปตามคํามาตรฐาน
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทาง
ความร๎อน และมลพิษทางความสั่นสะเทือน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข๎อ 7 ให๎ เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอํานาจแตํงตั้ งข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถ่ินเพื่อให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได๎ 

ข๎อ 8 ให๎นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตาม
เทศบัญญัติน้ีและให๎มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให๎
เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

    
 

ข๎อ 9 ให๎กิจการประเภทตํางๆดังตํอไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ และต๎องมีการควบคุมภายในเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
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1. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
(1) การเพาะพันธุ๑ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว๑ทุกชนิด 

  (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของ
กิจการนั้น ทั้งนี้ ไมํวําจะมีการเรียกเก็บคําดูหรือคําบริการในทางตรง หรือ
ทางอ๎อม หรือไมํก็ตาม 

2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (1) การฆํา หรือชําแหละสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จําหนําย
อาหาร เรํขาย หรือขายในตลาด 

(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ 
 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินสํวนสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป 
  (4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรอไขสัตว๑ 
  (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ จากเปลือก 
กระดอง กระดูกเขา หนัง ขนสัตว๑หรือสํวนอื่น ๆ ของสัตว๑ด๎วยการต๎ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชํเพื่อเป็นอาหาร 

(6) การผลิต โมํ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใด
ตํอสัตว๑หรือพืชหรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว๑หรือ
สํวนประกอบของอาหารสัตว๑ 

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล๎างครั่ง 
3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่มยกเว้นในสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเ พ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 
  (1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุง
สําเร็จ เต๎าเจี้ยวซีอิ้ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตําง ๆ 

 (2) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ  อาหารหมัก ดอง  
จากสัตว๑ ได๎แกํ ปลาร๎าปลาเจํา กุ๎งเจํา ปลาส๎ม ปลาจํอม แหนม หม่ํา ไส๎กรอก 
กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดูไตปลา หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ที่คล๎ายคลึง
กัน 
                      (3) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอิ่ม 
จากผัก ผลไม๎หรือพืชอยํางอื่น 

 (4) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว๑
โดยการตาก บดนึ่ง ต๎ม ตุ๐น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา 
หรือวิธีอื่นใด 

(5) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุลูกช้ิน 
 (6) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว 

เต๎ าฮวย เต๎าหู๎  ว๎ุน เส๎ น เ กี้ ยมอี๋  เนื้ อสัตว๑ เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อื่ น  ๆ  
ที่คล๎ายคลึงกัน 

(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือ
ผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่คล๎ายคลึงกัน 

(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
ขนมอบอื่น ๆ 
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           (9) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ๑
จากน้ํานมสัตว๑ 

(10) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ๑เนย ผลิตภัณฑ๑เนยเทียม และผลิตภัณฑ๑เนยผสม 

(11) การผลิตไอศกรีม 
(12) การค่ัว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ 
(13) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ใบชาแห๎ง ชาผง หรือ

เครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
 (14) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา 

เบียร๑ ไวน๑ น้ําส๎มสายชู ข๎าวหมาก น้ําตาลเมา 
(15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนําย

อัตโนมัต ิ
(16) การผลิต สะสม แบํงบรรจุ หรือขนสํงน้ําแข็ง 

 (17) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน  
น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม๎ เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือ
ภาชนะอืน่ใด 

(18) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง 
ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

(19) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจ ุผงชูรส หรือสารปรุงแตํง
อาหาร 

(20) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําตาล น้ําเช่ือม 
(21) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุแบะแซ 
(22) การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้ํา ที่ ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของ

กิจการห๎องเย็น 
(23) การประกอบกิจการห๎องเย็นแชํแข็งอาหาร 
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร 

4. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

(1) การผลิต โมํ บด ผสม หรือบรรจุยา 
 (2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูํที่ใช๎กับรํางกาย 
(3) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี 
(4) การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อม

สําเร็จรูป 
(5) การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ํายาทําความสะอาด หรือ

ผลิตภัณฑ๑ทําความสะอาดตําง ๆ 
5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

(1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(2) การล๎าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ 

 (3) การผลิต หรือแบํงบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูง
จากพืชหรือแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
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(4) การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วย
วิธีใด ๆ ก็ตาม 

(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(7) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุปุย๋หรอืวัสดุที่นําไปผลติปุย๋ 
(8) การผลิตเส๎นใยจากพืช 
(9) การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันสําปะหลั ง 

ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด 
6. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ๑ หรือ
เครื่องใช๎ตํางๆ ด๎วยโลหะหรือแรํ 

(2) การถลุงแรํ การหลอม หรือหลํอโลหะทุกชนิด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

 (3) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ
ด๎วยเครื่องจักรหรือก๏าซ หรือไฟฟูา ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

 (4) การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม 
นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

(5) การขัดล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

(6) การทําเหมืองแรํ สะสม แยก คัดเลือก หรือล๎างแรํ 
7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(1) การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิม
ยานยนต๑ 

(2) การผลิตยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต๑ เครื่องจักร เครื่องกล 

ระบบไฟฟูาระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการหรือจําหนําย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซํอม
หรือปรับปรุงยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย 

(5) การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑ 
(6) การผลิต สะสม จําหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจําหนําย ซํอม ปะ เช่ือมยางยานยนต๑ หรือตั้งศูนย๑

ถํวงล๎อ 
(8) การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตช๑ 

 (9) การสะสม การซอํมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรอือุปกรณ๑
ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครือ่งจักร หรือเครื่องกลเกํา 

8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(1) การผลิตไม๎ขีดไฟ 
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอํง ทําค้ิว หรือตัดไม๎ด๎วย

เครื่องจักร 
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(3) การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงสําเรจ็สิง่ของ
เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑จากไม๎ หวาย ชานอ๎อย 

(4) การอบไม ๎
(5) การผลิต สะสม แบงํบรรจุธูป 
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ เครือ่งเขียน หรือผลิตภัณฑ๑อื่น

ใดด๎วยกระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ 
(8) การเผาถําน หรอืสะสมถําน 

9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
 (1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการ

ให๎บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 

 (3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการ
ให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล 

 (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล 

 (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชํโรงแรมที่จัด
ไว๎เพื่อให๎บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
คําตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

(6) การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา หรือ
ห๎องแบํงเชําหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
          (8) การจัดให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต๎นรํา รําวง รองเง็ง 

ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเ๎พลง หรอืการแสดงอื่น ๆ ในทาํนองเดียวกัน 
 (9) การประกอบกจิการสระวํายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รบัใบอนญุาตใน 9(1) 
 (10) การประกอบกจิการการเลํนสเกต หรือโรลเลอร๑เบลด 

หรือการเลํนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 (11) การประกอบกจิการเสริมสวย หรอืแตํงผม เว๎นแตํ

กิจการที่อยูํในบงัคับตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(12) การประกอบกจิการสถานที่ออกกําลังกาย 
(13) การประกอบกจิการให๎บริการควบคุมน้ําหนัก 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือตู๎เกม 
(15) การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑ 

 (16) การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อม
กอล๑ฟ 

 (17) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร๑หรือสิ่งแวดล๎อม 

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวน
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ใดของรํางกาย 
(19) การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎าน

ของผู๎รับบริการ 
(20) การประกอบกิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของ

ผู๎รับบริการ 
(21) การประกอบกิจการให๎บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน  

รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑ช่ัวคราว 
10. กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 

(1) การปั่นด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรอืทอผ๎า
ด๎วยกี่กระตุก 

(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุํน หรือใยสงัเคราะห๑ 
(3) การปั่นฝูาย นุํน ใยสังเคราะห๑ด๎วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด๎วย

เครื่องจักร 
(5) การเยบ็ ปักผ๎า หรอืสิง่ทออื่นๆ ด๎วยเครื่องจักร 
(6) การพิมพ๑ผ๎า และสิ่งทออื่นๆ 
(7) การซกั อบ รีด หรืออัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจกัร 
(8) การย๎อม ฟอก กัดสผี๎าหรือสิ่งทออื่นๆ 

11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา 
(2) การระเบิด โมํ บด หรอืยํอยหิน ด๎วยเครือ่งจกัร 
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ด๎วยซีเมนต๑ 

หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(4) การสะสม ผสมซเีมนต๑ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง 

รวมทั้งการขุด ตักดูด โมํ บด หรอืยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รบั
ใบอนุญาตใน 11 (2) 

(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรอืวัตถุที่
คล๎ายคลึง 

(6) การเลื่อย ตัด หรอืประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช๎ หรอื
ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 

(7) การผลิตชอล๑ก ปูนปลาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือ
เผาหินปูน 

(8) การผลิตผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบ
หรือสํวนผสม 

(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ๎าทราย 
(11) การผลิตใยแก๎ว หรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว 
(12) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก 

แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6 (5) 
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12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และ
สารเคมีต่าง ๆ 

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงํกรด ดําง สารออกซิไดซ๑ 
หรือสารตัวทําละลาย 

(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงํก๏าซ 
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสํงปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ๑

ปิโตรเลียม 
(4) การผลิต สะสม หรือขนสํงถํานหิน หรือถํานโค๎ก 
(5) การพํนสี ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 7 (1) 
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑ด๎วยยางเทียม 

พลาสติก เซลลูลอยด๑เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(7) การโมํ สะสม หรอืบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี
(9) การผลิต ล๎างฟิล๑มรปูถํายหรือฟลิ๑มภาพยนตร๑ 
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด๎วยพลาสตกิ เซลลลูอยด๑ เบเกอร๑

ไลท๑ หรอืวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่

คล๎ายคลึง 
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 
(13) การผลิตนํ้าแข็งแหง๎ 

 (14) การผลิต สะสม ขนสงํดอกไมเ๎พลงิ หรือสารเคมอีันเป็น
สํวนประกอบในการผลิตดอกไม๎เพลิง 

(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสํงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนําโรค 
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจกุาว 

13. กิจการอ่ืน ๆ 
(1) การพิมพ๑หนงัสือหรอืสิง่พิมพ๑อื่นที่มลีักษณะเดียวกันด๎วย

เครื่องจักร 
 (2) การผลิต ซํอมเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑

อิเลก็ทรอนิกส๑หรืออุปกรณ๑ไฟฟูา 
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลงึ 
(4) การพิมพ๑แบบ พมิพ๑เขียว หรอืถํายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎วหรือเหลอืใช๎ 
(6) การประกอบกจิการโกดังสินค๎า 

 (7) การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎วเพื่อนําไปใช๎
ใหมํหรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ๑ใหม ํ

(8) การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ 
(9) การประกอบกิจการทําเทยีบเรือประมง สะพานปลา หรือ

แพปลา 
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(10) การบรรจุหีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร 
(11) การให๎บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว๑

พาหะนําโรค 
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑จากยาง 
(13) การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข๎อ 10 ผู๎ดําเนินกิจการที่ เป็นอันตรายตํอสุขภาพที่ต๎องควบคุม
ภายในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ตามข๎อ 9ต๎องดําเนินการให๎ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

ข๎อ 11  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูํในเขตที่กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมืองหรือกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับหรือสถานประกอบ
กิจการใดที่เข๎าขํายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องแล๎วแตํ
กรณี 

ข๎อ 12  ผู๎ดําเนินกิจการตาม ข๎อ 9ทั้งเป็นการค๎าและไมํเป็นการค๎า 
ต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ และเงื่อนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช๎ดําเนินการ ตามที่กําหนดในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 4  

หมวดท่ี 2 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ดูแลสขุภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ

ป้องกันและอันตรายต่อสุขภาพ 
     

ส่วนท่ี 1 
สถานที่ตั้ง ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 

ข๎อ 13 สถานประกอบกิจการต๎องตั้งอยูํหํางจากศาสนสถาน 
โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู๎สูงอายุหรือผู๎ปุวยพักฟื้น
หรือผู๎พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต๎องมีการค๎ุมครองสุขภาพของประชาชนเป็น
พิเศษ  ซึ่งจะต๎องไมํอยูํในระยะที่อาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน
หรือจะต๎องมีระบบปูองกันผลกระทบตํอสขุภาพของประชาชนที่มีประสทิธิภาพ  
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน
ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 

ข๎อ 14 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต๎องเป็นอาคารที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได๎ตามกฎหมายวํา
ด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
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              ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องทั้งนี้ต๎องไมํมีสิ่ง
กีดขวาง มีแสงสวํางเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  
โดยทางออกฉุกเฉินต๎องมีไฟสํองสวํางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข๎อง 

ข๎อ 15 สถานประกอบกิจการที่เป็นอาคารต๎องจัดให๎มีระบบการจัด
แสงสวํางและการระบายอากาศให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 16 สถานประกอบกิจการที่เป็นอาคารต๎องมีห๎องน้ําและห๎อง
ส๎วมตามแบบและจํานวนที่กําหนด ในกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให๎อยูํในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข๎อ 17 สถานประกอบกิจการต๎องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัด
มูลฝอย  ที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(1)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ประเภทและปริมาณของมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ
หรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูํเสมอ 

(2)  ในกรณีที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยเอง  ต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน  และต๎องดําเนินการให๎ถูกต๎องตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

(3)  ในกรณีที่มีมูลฝอยปนเปื้อนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือ 
สิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจะต๎อง
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 18 สถานประกอบกิจการต๎องดูแลมิให๎มีน้ําทํวมขังบริเวณสถาน
ประกอบกิจการและจดัให๎มกีารระบายน้ําหรอืการดําเนินการอยํางใดๆ  ด๎วยวิธี
ที่เหมาะสม  เพื่อไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนรําคาญหรือเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพแกํประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดข้ึนจากสถานประกอบกิจการตาม
วรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการของสถานประกอบกิจการดังกลําวอยูํภายใต๎
บังคับแหํงกฎหมายวําด๎วยโรงงานหรือกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ  สถานประกอบกิจการต๎องดําเนินการตาม
กฎหมายดังกลําวกําหนด 

ข๎อ 19 สถานประกอบกิจการต๎องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและ
สัตว๑ที่เป็นพาหนะนําโรค  ให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ข๎อ 20 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห๎องครัวที่จัดไว๎
สําหรับการประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร   หรือการสะสมอาหารสําหรับ
ผู๎ปฏิบัติงาน  ต๎องดําเนินการให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่กําหนดตาม
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ ๎ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ข๎อ 21 สถานประกอบกิจการต๎องจัดวางสิ่งของให๎เป็นระเบียบ  
เรียบร๎อย  ปลอดภัย  เป็นสัดสํวน  และดูแลรักษาความสะอาดให๎ถูกต๎องตาม
หลักสุขลักษณะและอนามัย  เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย  และไมํกํอให๎เกิดเหตุ
รําคาญหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

ข๎อ 22 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ
ไมํต่ํากวําเกณฑ๑คุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู๎ปฏิบัติงานอยําง
เพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดให๎มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด  และปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการ
นําน้ํามาดื่มต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนจากสํงสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ 

ข๎อ 23 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีน้ําใช๎ที่มีปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมตํอการประกอบกิจการนั้นๆ  ทั้งนี้  ไมํรวมถึงน้ําที่ใช๎ใน
กระบวนการผลิต 
 

ส่วนท่ี 2 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

 

ข๎อ 24 สถานประกอบกิจการต๎องมีมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางานและปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 25 สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย ต๎องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่
อาจกํอให๎เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได๎งํายไว๎โดยเฉพาะตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุ
อันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 26 สถานประกอบกิจการที่ผู๎ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจาก
สารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ ต๎องจัดให๎มี
ที่ชําระรํางกายฉุกเฉินและที่ล๎างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วย
โรงงาน กฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น  ที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 27 สถานประกอบกิจการต๎องใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสาํหรับการใช๎งานในสถานประกอบกิจการ และ
ต๎องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบปูองกัน
อันตราย และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ๑ 
เครื่ องมือ หรือ เครื่องจักรต๎อง เป็นระเบียบไมํกีดขวางทางเดินและ 
การปฏิบัติงาน และต๎องมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพดี
ตลอดเวลา 
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ข๎อ 28 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีการตรวจสุ ขภาพ
ผู๎ป ฏิบัติ งานตามกฎหมายวําด๎วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อค๎ุมครองสุขภาพผู๎ปฏิบัติงานหรือผู๎ที่อาจ
ได๎รับผลกระทบจากผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให๎รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ๑ในการตรวจสุขภาพ
ผู๎ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข๎อ 29 สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกจิการอาจกํอให๎เกิดมลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอ๎น 
มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย หรือมีการใช๎สารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายจะต๎องดําเนินการควบคุมปอูงกันมใิห๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราํคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎อยูํอาศัยบริเวณ
ใกล๎เคียงหรือผู๎ที่ต๎องประสบกับเหตุน้ัน 

 
หมวด 3 

ใบอนุญาต 
     

ข๎อ 30เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช๎ 
ห๎ามมิให๎ผู๎ใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว๎ใน ข๎อ 9 ในลักษณะเป็น
การค๎า เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน 

ในการออกใบอนุญาต เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะให๎ผู๎รับใบอนุญาตปฏิบัติ   เพื่อปูองกันอันตรายตํอสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว๎โดยทั่วไปในเทศบัญญัติน้ีก็ได๎ 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ได๎สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่
แหํงเดียว 

ข๎อ 31 ผู๎ใดประสงค๑จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติ
กําหนดให๎เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตามข๎อ 10 ในลักษณะที่เป็นการค๎า
จะต๎องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว๎ในท๎ายเทศบัญญัตินี้ พร๎อม
กับเอกสารและหลักฐานดังตํอไปนี้ 

 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎

ดําเนินกิจการ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านของ

ผู๎จัดการ (กรณีไมํใชํบุคคลเดียวกันกับผู๎ขอใบอนุญาต) 
(3) สําเนาทะเบียนบ๎านที่ตั้งสถานประกอบการ 
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร๎อมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู๎แทนนิติบุคคล (กรณีผู๎ขอเป็นนิติบุคคล) 
(5) หนังสือยินยอมให๎ใช๎อาคารหรือสําเนาหนังสือสัญญาเชําจาก
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เจ๎าของอาคารกรณีผู๎ขอรับใบอนุญาตไมํมีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช๎เป็นสถาน
ประกอบกิจการ 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ ถูกต๎องตามกฎหมายพร๎อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ (กรณีเจ๎าของไมํ
สามารถยื่นคําขอด๎วยตนเอง) 

(7) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่ เกี่ยวข๎อง  เชํน  สําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(8) เอกสารอื่นๆ ที่จําเป็นตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินร๎องขอ 

ข๎อ 32 เมื่อได๎รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตํออายุใบอนุญาต  
ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของคําขอ  
ถ๎าปรากฏวําคําขอดังกลําวไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ๑ตามหลักเกณฑ๑วิธีการหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว๎ในเทศบัญญัตินี้ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินรวบรวมความไมํ
ถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ๑นั้นทั้งหมดและแจ๎งให๎ผู๎ขออนุญาตแก๎ไขให๎ถูกต๎อง
และสมบูรณ๑ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต๎องสํงคืนคําขอแกํผู๎ขอ
อนุญาต ก็ให๎สํงคืนคําขอพร๎อมทั้งแจ๎งความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ๑ให๎
ทราบภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับคําขอ 

เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินต๎องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งคําสั่งไมํ
อนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎
รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต๎องหรือครบถ๎วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินไมํอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมํอาจมีคําสั่งไมํอนุญาตได๎ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให๎ขยาย
เวลาออกไปได๎อีกไมํเกินสองครั้งครัง้ละไมํเกินสิบห๎าวันแตํต๎องมหีนังสือแจง๎การ
ขยายระยะเวลาและเหตุจําเป็นแตํละครั้งให๎ผู๎ขออนุญาตทราบกํอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไว๎แล๎วนั้น แล๎วแตํกรณี 

ใบอนุญาตตามวรรคสองให๎ใช๎ได๎สําหรับกิจการประเภทเดียวและ
สําหรับสถานที่แหํงเดียว 

ข๎อ 33 ผู๎ได๎รับอนุญาตต๎องมารับใบอนุญาตภายในสิบห๎าวันนับแตํ
วันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งการอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน เว๎นแตํจะมีเหตุอัน
สมควรและได๎แจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินทราบแล๎ว 

ข๎อ 34ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่
ออกใบอนุญาต และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองแมํโจ๎เทํานั้น 
            การขอตํออายุใบอนุญาตจะต๎องยื่นคําขอกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
เมื่อได๎ยื่นคําขอพร๎อมกับเสียคําธรรมเนียมแล๎ว ให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎
จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต 

การขอตํออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให๎ตํออายุใบอนุญาตให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ๑วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว๎ตามข๎อ 32 โดยอนุโลม 

ข๎อ 35 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎
โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ 
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ข๎อ 36 ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนในอนุญาตภายในสิบห๎าวัน
นับแตํวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว๎
ท๎าย เทศบัญญัติน้ี 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให๎ผู๎ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
สําเนาบันทึกการแจ๎งความตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่แหํงท๎องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย
มาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินประกอบด๎วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให๎ผู๎ยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทําที่เหลืออยูํมาแสดงตํอเจ๎า
พนักงานท๎องถ่ินประกอบด๎วย 

ข๎อ 37 ในกรณีที่ปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ีไมํปฏิบัติ
ไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว๎เกี่ยวกบั
การประกอบกิจการตามที่ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช๎ใบอนุญาตได๎ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตํต๎องไมํเกิน
สิบห๎าวัน 

ข๎อ 38 เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เมื่อปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุผลที่จะต๎อง
ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตอีก 

(2) ต๎องคําพิพากษาถึงที่สุดวําได๎กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

(3) ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว๎
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ตามที่ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี และการไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎อง
นั้นกํอให๎เกิดอันตรายอยํางร๎ายแรงตํอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ตํอสภาวะความเป็นอยูํที่ เหมาะสมกับการดํารง ชี วิตของประชา ชน 
            ข๎อ 39 คําสั่ งพักใ ช๎ใบอนุญาตและคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาต  
ให๎ทําเป็นหนังสือแจ๎งให๎ผู๎รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมํพบผู๎รับใบอนุญาต
หรือผู๎รับใบอนุญาตไมํยอมรับคําสั่งดังกลําว  ให๎สํงคําสั่งโดยทางไปรษณีย๑ตอบ
รับ หรือให๎ปิดคําสั่งนั้นไว๎ในที่เปิดเผยเห็นได๎งําย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผู๎รับใบอนุญาตและให๎ถือวําผู๎รับใบอนุญาตนั้นได๎รับทราบคําสั่งแล๎ว
ตั้งแตํเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล๎วแตํกรณี 

ข๎อ 40 ผู๎ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับอนุญาตสําหรับการ
ประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมํได๎จนกวําจะพ๎นกําหนดหนึ่งปีนับ
แตํวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
    

ข๎อ 41 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องเสียคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตามบัญชีคําธรรมเนียมที่กําหนดไว๎ท๎ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต 
สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกํอนใบอนุญาต 
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอตํออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการนั้น ถ๎ามิได๎เสียคําธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให๎ชําระคําปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร๎อยละยี่สิบของจํานวนคําธรรมเนียมที่ ค๎างชําระ เว๎นแตํที่ ผู๎รับ
ใบอนุญาตจะได๎บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกํอนถึงกําหนดการเสีย
คําธรรมเนียมครั้งตํอไป 

ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ที่ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค๎างชําระ
คําธรรมเนียมติดตํอกันเกินกวําสองครั้ง ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอํานาจสั่งให๎ผู๎
นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว๎จนกวําจะได๎เสียคําธรรมเนียมและคําปรับจนครบ
จํานวน 

ข๎อ 42 บรรดาคําธรรมเนียมและคําปรับตามเทศบัญญัตินี้ให๎เป็น
รายได๎ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

    
 

ข๎อ 43 ผู๎ใดฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามเทศบญัญัติน้ี ต๎องระวางโทษตาม
บทกําหนดโทษแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 
บทเฉพาะกาล 

    
ข๎อ 44  ผู๎ที่ ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายตํอ

สุขภาพอยูํแล๎วในวันที่เทศบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช๎  ให๎ผู๎นั้นยังคงประกอบกิจการ
นั้นตํอไปเสมือนเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตํอเมื่อใบอนุญาต
ดังกลําวสิ้นอายุ  ผู๎นั้นจะต๎องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
กํอนดําเนินการ 

ทั้งนี้ยังมีบัญชีคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
พ.ศ. 2562 ดังนี้  
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 กลุ่ม ประเภทกิจการ 

ค่าธรรมเนียม/ปี 
(บาท) 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

 (1)  การเพาะพันธุ๑ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว๑
ทุกชนิดเพื่อการค๎า แบํงเป็น 

 

 ม้า โค กระบือ 
ก.การเลี้ยง  ม๎า โค กระบือ กวาง  5–10 

ตัว 
ข.การเลี้ยง ม๎า โค กระบือ กวาง 11–20

ตัว 
      ค.การเลี้ยง  ม๎า โค กระบือ กวาง 21   
ตัวข้ึนไป 

 
100 

 
200 

 

        800 

 สุกร  
ก.การเลี้ยง  สุกร 11 - 20  ตัว 

      ข.การเลี้ยง  สุกร  21  ตัว ข้ึนไป 

 
100 

        800 

 แพะ แกะ 
ก.การเลี้ยง  แพะ แกะ 10-20  ตัว 

      ข.การเลี้ยง  แพะ แกะ 21  ตัว ข้ึนไป 

 
200 
800 

 สุนัข แมว 
ก.  การเลีย้งสุนัข  แมว  1 - 10 ตัว 
ข.  การเลี้ยงสุนัข  แมว  11 -20 ตัว 

      ค.  การเลี้ยงสุนัข แมว 21 ตัวข้ึนไป 

 
100 
200 
800 

 ห่าน เป็ด ไก่ นก  
ก.หําน เป็ด ไกํ นก 101-200 ตัว 
ข.หําน เป็ด ไกํ  201 ตัว ข้ึนไป 

 
300 

1,000 
 สัตว์อ่ืน ๆ เช่น ปลา กุ้ง แมลง กิจการละ 100 

  

การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
ก.การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม 4-5 ตัว 
ข.การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม 5-10 ตัว 
ค.การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม 11-20 ตัว 
ง.การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม 21 ตัว  

ข้ึนไป 

 
 
 

50 
100 
200 
800 
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 (2)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ 
หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของ
กิจการนั้น ทั้งนี้ ไมํวําจะมีการเรียกเก็บคําดู
หรือคําบริการไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม
หรือไมํก็ตาม 

 

1,000 

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์

 (1)  การฆําสัตว๑ หรือชําแหละสัตว๑ยกเว๎นใน
สถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย หรือขายใน
ตลาด 
       ก. โดยใช๎เครื่องจักร 

ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 

 
 
 

1,000 
300 

(2)  การหมกั ฟอก ตากหรือสะสมหนงัสัตว๑ 
ขนสัตว๑  

100 

(3)  การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินสํวนสัตว๑ที่
ยังมิได๎แปรรูป 

1,000 

(4)  การเค่ียวหนังสัตว๑เอ็นสัตว๑ หรือไขสัตว๑ 1,000 

(5)  การผลิตสิง่ของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่น 
ๆ จากเปลอืก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน
สัตว๑ หรือสํวนอื่น ๆ ของสัตว๑ ด๎วยการต๎ม นึ่ง 
ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชํเพื่อเป็น
อาหาร 

ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจกัร สถานที่

ประกอบการ มีเนือ้ที่ 100 ตร.ม. 
ค. โดยใช๎เครื่องจกัร สถานที่

ประกอบการ มีเนือ้ที่ 101 ตร.ม. 

 
 
 
 
 

500 
700 

 
1,000 

(6) การผลิต การโมํ การปุน การบด การผสม 
การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตํอ
สัตว๑หรือพืช หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว๑หรือสํวนประกอบของ
อาหารสัตว๑ 

500 

(7) การผลิต แปรรปู สะสมหรือการล๎างครัง่ 500 
 

3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่มยกเว้นในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําพรกิแกง 1,000 
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น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต๎าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรงุรสชนิดตําง ๆ 

 (2) การผลิต สะสมหรอืแบํงบรรจุ อาหารหมัก 
ดอง จากสัตว๑ ได๎แกํ ปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา 
ปลาส๎ม   ปลาจอํม แหนม หม่ํา ไส๎กรอก กะปิ 
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ๑อื่นๆที่คล๎ายคลึงกัน 

1,000 

 (3) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก 
ดอง แชํอิ่ม จากผัก ผลไมห๎รอืพืชอยํางอื่น 

 ก. แบบครัวเรือน 
      ข. แบบอุตสาหกรรม 

 
 

200 
1,000 

 (4) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจาก
พืชหรือสัตว๑โดยการตาก บด นึ่ง ต๎ม ตุ๐น เค่ียว 
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา หรือ
วิธีอื่นใด 

1,000 

 (5) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจลุูกช้ิน 1,000 

 (6) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ 
ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ ว๎ุนเส๎น 
เกี้ยมอี๋ เนือ้สัตว๑เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่
คล๎ายคลึงกัน 

 ก. แบบครัวเรือน 
      ข. แบบอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

500 
1,000 

 7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาส
ตา หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ที่คล๎ายคลึงกัน 

1,000 

 (8) การผลิต ขนมปงัสด ขนมปงัแหง๎ จันอับ 
ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 

1,000 

 (9) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ํานม หรือ
ผลิตภัณฑ๑จากน้ํานมสัตว๑ 

2,000 

 (10) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ เนย เนย
เทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ๑เนย ผลิตภัณฑ๑เนย
เทียม และผลิตภัณฑ๑เนยผสม 

1,000 

 (11) การผลิตไอศกรมี 2,000 

 (12) การค่ัว สะสม หรือแบํงบรรจกุาแฟ 1,000 

 (13) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ ใบชาแห๎ง 
ชาผง หรือเครือ่งดื่มชนิดผงอื่นๆ 

1,000 

 ( 1 4 )  ก า ร ผ ลิ ต  ส ะส ม  ห รื อ แ บํ ง บ ร ร จุ 
เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้ําส๎มสายชู 
ข๎าวหมาก น้ําตาลเมา 

3,000 
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 (15) การผลิตนํ้ากลั่น น้ําบริโภค  
      น้ําดื่มจากเครือ่งจําหนํายอัตโนมัต ิ

1,000 
100/ตํอตู๎ 

 (16) การผลิต สะสม แบงํบรรจุ หรอืขนสํง
น้ําแข็ง 

ก. ใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการไมเํกิน 2 
แรงม๎า 

ข. ใช๎เครื่องจักรประกอบกจิการเกิน 2 
แรงม๎า – 20 แรงม๎า 

ค. ใช๎เครื่องจักรประกอบกจิการเกิน 20 
แรงม๎า – 100 แรงม๎า 
       ง. ใช๎เครื่องจักรประกอบกจิการเกิน 100 
แรงม๎า ข้ึนไป 

 
 

200 
 

1,000 
 

2,000 
 

3,000 

 (17) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ น้ําอัดลม 
น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม๎ 
เครื่องดืม่ตํางๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อื่นใด 

2,000 

 (18) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ อาหาร
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

2,000 

 (19) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ ผงชูรส 
หรือสารปรงุแตํงอาหาร 

1,000 

 (20) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุ น้ําตาล 
น้ําเช่ือม 

2,000 

 (21) การผลิต สะสม หรือแบงํบรรจุแบะแซ 1,000 

 (22) การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํเป็น
สํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น 

1,000 

 (23) การประกอบกจิการห๎องเย็นแชํแข็ง
อาหาร 

3,000 

 (24) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจกัร 1,000 

4 กิจการท่ี เกี่ ยวกับยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์
การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด 

 

 (1)  การผลิต การโมํ การบด การผสม การ
บรรจุยาด๎วยเครือ่งจักร 

ก. เครื่องจักร ไมํเกิน 20 แรงม๎า 
ข. เครื่องจักรเกิน 20 แรงม๎า ข้ึนไป 

 
 

500 
1,000 

(2)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น 
กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทัง้สบูํที่ใช๎กับ
รํางกาย 

1,000 
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(3)  การผลิต บรรจุ สําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี 1,000 

(4)  การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย 
ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป 

1,000 

(5)  การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ํายาทําความ
สะอาด หรือผลิตภัณฑ๑ทําความสะอาดตําง ๆ 
 

1,000 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุน้ํามันจาก
พืช 
ก. แบบครัวเรือน 

     ข. แบบอุตสาหกรรม 

 

 
500 

1,000 
 (2)  การล๎าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ 1,000 

 (3)  การผลิต หรอืแบํงบรรจุแปูงมันสําปะหลัง 
แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

1,000 

 (4)  การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือ
แบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

500 

 (5)  การผลิตยาสบู 1,000 

 (6)  การขัด กะเทาะ การบดเมล็ดพืช 2,000 

 (7) การผลิต สะสมหรอืแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่
นําไปผลิตปุ๋ย 

1,000 

 (8)  การผลิตเส๎นใยจากพืช 1,000 

 (9)  การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมัน
สําปะหลงั ข๎าวเปลอืก อ๎อย  ข๎าวโพด 
 

1,000 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร ่

 (1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ 
อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ ด๎วยโลหะหรือแรํ 

2,000 

 (2)  การถลุงแรํ การหลอม หรอืหลํอโลหะทุก
ชนิด ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6(1) 

2,000 

 (3)  การกลงึ เจาะ เช่ือม ตึ ตัด ประสาน รีด 
หรืออัดโลหะด๎วยเครือ่งจักร หรือก๏าซ หรือ
ไฟฟูา ยกเว๎นกิจการที่ได๎รบัอนุญาตใน 6(1) 

2,000 
 

 (4)  การเคลอืบ การชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะส ี
ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลิ หรือโลหะอื่นใด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รบัใบอนญุาตใน 6(1) 

2,000 

 (5)  การขัด ล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร หรอื
สารเคมี ยกเว๎นกจิการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 
6(1) 

2,000 
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7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (1) การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํน
สารกันสนิมยานยนต๑ 

1,000 

 (2)  การผลิตยานยนต๑ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล 

1,000 

 (3) การซอํม การปรบัแตํงเครื่องยนต๑  
เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรบั
อากาศ หรืออปุกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของ
ยานยนต๑ เครื่องจกัร หรือเครื่องกล 

1,000 

 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึง่มีไว๎บริการหรอื
จําหนําย และในการประกอบธุรกิจนั้นมกีาร
ซํอมหรือปรบัปรุงยานยนต๑ เครือ่งจักรหรอื
เครื่องกลดงักลําวด๎วย 

1,000 

 (5) การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑ 1,000 

 (6) การผลิต สะสม จําหนําย ซํอม หรืออัด
แบตเตอรี ่

1,000 

 (7) การจําหนําย ซํอม ปะ เช่ือมยางยานยนต๑
หรือตัง้ศูนย๑ถํวงล๎อ 

200 

 (8) การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก
ผ๎าคลัตซ๑ 

500 

 (9) การสะสม การซอํมเครื่องกล เครื่องจักร
เกําหรืออปุกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยาน
ยนต๑ เครื่องจักรหรอืเครือ่งจักรเกํา 
 

1,000 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

 (1)  การผลิตไม๎ขีดไฟ 1,000 

 (2)  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรํอง ทําค้ิว 
หรือการตัดไม๎ด๎วยเครือ่งจักร 

ก. แบบครัวเรือน 
      ข. แบบอุตสาหกรรม 

 
 

500 
1,000 

 (3)  การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํง
สําเร็จสิ่งของเครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑จากไม๎ 
หวาย ชานอ๎อย 

1,000 

 (4)  การอบไม ๎ 1,000 

 (5)  การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป 1,000 

 (6)  การผลิตสิง่ของ เครือ่งใช๎ เครื่องเขียน 
หรือผลิตภัณฑ๑อื่นใดด๎วยกระดาษ 

500 
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 (7)  การผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ 1,000 

 (8)  การเผาถําน หรือการสะสมถําน 1,000 
 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (1) การประกอบกจิการสปาเพื่อสุขภาพเว๎นแตํ
เป็นการใหบ๎ริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล 

500 

 (2)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000 

 (3)  การประกอบกิจการนวดเพือ่สุขภาพ เว๎น
แตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รบัใบอนญุาตใน 9(1) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล 

200 

 (4)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอ
น้ํา อบสมุนไพร เว๎นแตํเป็นการใหบ๎รกิารใน 
(1)หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล 

1,000 

 (5)  การประกอบกิจการโรงแรม สถานทีพ่ักที่
มิใชํโรงแรมทีจ่ัดไว๎เพื่อใหบ๎รกิารพกัช่ัวคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
คําตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

2,000 

 (6) การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา 
ห๎องเชํา หรือห๎องแบํงเชํา หรือกจิการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน 

ก. มีห๎องพัก 5-20  ห๎อง 
ข. มีห๎องพกั 21-40  ห๎อง 
ค. มีห๎องพกั 41-60  ห๎อง 

ง. มีห๎องพักตัง้แตํ 61  ห๎องข้ึนไป 

 
 
 

200 
500 
800 

1,000 
 (7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 

1,000 
 (8)  การจัดใหม๎ีมหรสพ การแสดงดนตรีเต๎นรํา 

รําวง รองเงง็ ดิสโกเธค  คาราโอเกะ หรือตู๎
เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

1,000 

 (9) การประกอบกจิการสระวํายน้ํา หรือกิจการ
อื่นๆ ในทํานองเดียวกันเว๎นแตํเป็นการ
ให๎บรกิารที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9(1) 

 

1,000 

 (10) การจัดให๎มีการเลํนสเกส หรอืโรลเลอร๑
เบลด หรือการเลํนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

1,000 
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(11) การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตํงผม 
เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบงัคับตามกฎหมายวํา
ด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1,000 

 (12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลงั
กาย 

1,000 

 (13)  การประกอบกิจการใหบ๎รกิารควบคุม
น้ําหนัก 

 

500 

 (14)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง 
หรือตูเ๎กมส๑ 

 

1,000 

 (15)  การประกอบกิจการใหบ๎รกิาร
คอมพิวเตอร๑ 

 

200 

 (16)  การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือ
สนามฝกึซ๎อมกอล๑ฟ 

 

2,000 

 (17) การประกอบกจิการห๎องปฏิบัติการทาง
การแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑ หรอื
สิ่งแวดล๎อม 

 

500 

 (18) การประกอบกจิการสักผิวหนงั หรือเจาะ
สํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกาย 

 

500 

 (19) การประกอบกจิการให๎บริการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กทีบ่๎านของผู๎รบับริการ 

 

500 

 (20) การประกอบกจิการให๎บริการดูแล
ผู๎สงูอายุทีบ่๎านของผู๎รบับริการ 

 

500 

 (21) การประกอบกจิการให๎บริการสปา 
อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑
ช่ัวคราว 

 

500 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 

 (1)  การปั่นด๎าย กรอด๎าย ทอผ๎าด๎วยเครื่องจกัร 
หรือการทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก 

200 

 (2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายนุํนหรือใย
สังเคราะห๑ 

200 

 (3)  การปั่นฝูาย นุํน ใยสังเคราะห๑ด๎วย
เครื่องจักร 

500 

 (4)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิง่ทออื่น 
ๆ ด๎วยเครื่องจักร 

1,000 
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 (5)  การเย็บ ปักผ๎า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด๎วย
เครื่องจักร 

200 

 (6)  การพิมพ๑ผ๎า หรอืสิง่ทออื่น ๆ 200 
 (7)  การซัก อบ รีด หรืออัดกลบีผ๎าด๎วย

เครื่องจักร 
200 

 (8)  การย๎อม ฟอก กัดสีผ๎าหรอืสิง่ทออื่น ๆ 200 

 
11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดิน
เผา 

1,000 

 (2) การระเบิด โมํ บด หรอืยํอยหิน ด๎วย
เครื่องจักร 

2,000 

 (3) การบรรทุก การขน  ดิน  หิน  กรวดทราย 1,000 
 (4) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่น 

ๆ ด๎วยซีเมนต๑ หรอืวัตถุที่คล๎ายคลงึ 
1,000 

 (5) การสะสม ผสมซเีมนต๑ หิน ดิน  ทราย วัสดุ
กํอสร๎าง รวมทัง้การขุด ตัก ดูด โมํ บด หรือ
ยํอย ด๎วยเครื่องจกัร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รบั
อนุญาตใน 11 (2) 

1,000 

 (6) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก 
หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 

1,000 

 (7)  การเลื่อย ตัด หรือการประดิษฐ๑หินเป็น
สิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ 

1,000 

 (8)  การผลิตชอล๑ก ปูนปลาสเตอร๑ ปูนขาว 
ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

1,000 

 (9) การผลิต ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็น
สํวนประกอบหรือสํวนผสม 

1,000 

 (10) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ๑
แก๎ว 

2,000 

 (11)การผลิตกระดาษทรายหรือผ๎าทราย 1,000 
 (12) การผลิตใยแก๎วหรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว 1,000 
 (13) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบน

พื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รบัใบอนญุาตใน 6(5) 

1,000 
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12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตเคมี ถ่านหิน ถ่านโค๊ก และ 
สารเคมีต่างๆ 

 (1) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนสํงกรด 
ดําง สารออกซิไดส๑ หรือสารตัวทําละลาย 

1,000 

 (2)  การผลิต การบรรจุ การสะสม หรือขนสงํ
ก๏าซ 

2,000 

 (3)  การผลิต การกลั่น การสะสม หรือขนสงํ
น้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม 

1,000 

 (4) การผลิต การสะสม หรือขนสงํถํานหิน ถําน
โค๎ก 

1,000 

 (5) การพํนสี ยกเว๎นกจิการที่ได๎รับใบอนุญาต
ใน 7(1) 

1,000 

 (6)  การประดิษฐ๑สิง่ของเครื่องใช๎ด๎วยยาง  
ยางเทียม พลาสตกิ เซลลลูอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ 
หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 

1,000 

 (7)  การโมํ  สะสม การบดชัน 1,000 
 (8)  การผลิตสี หรือน้ํามันผสมส ี 1,000 
 (9)  การผลิต การล๎างฟลิ๑มรูปถํายหรือฟลิ๑ม

ภาพยนตร๑ 
1,000 

 (10)  การเคลือบ การชุบวัตถุด๎วยพลาสติก 
เซลลลูอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 

1,000 

 (11)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑
ไลท๑หรือวัตถุที่คล๎ายคลงึ 

1,000 

 (12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 1,000 
 (13) การผลิตนํ้าแข็งแหง๎ 1,000 
 (14) การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎

เพลงิ หรอืสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบในการ
ผลิตดอกไม๎เพลิง 

2,000 

 (15) การผลิตแชลแลค หรือสารเคลือบเงา 1,000 
 
 

(16)  การผลิต สะสม บรรจุขนสํง สารกําจัด
ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

17)  การผลิต สะสม  หรือบรรจุกาว 

1,000 
 

1,000 
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13 กิจการอ่ืน ๆ  

 (1) การพิมพ๑หนงัสือหรอืสิง่พิมพ๑อื่นที่มลีักษณะ
เดียวกันด๎วยเครื่องจักร 

1,000 

(2)  การผลิต การซอํมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ 
เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ อุปกรณ๑
ไฟฟูา 

500 

(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรอืวัตถุที่
คล๎ายคลึง 

500 

(4) การพิมพ๑แบบ พมิพ๑เขียว หรอืการถําย
เอกสาร 

500 

(5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎ว
หรือเหลือใช๎ 

1,000 

(6) การประกอบกจิการโกดังสินค๎า 1,000 

(7) การล๎างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎
แล๎วเพื่อนําไปใช๎ใหมหํรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหม ํ

500 

(8) การพิมพ๑ เขียน พํนสี หรือวิธีอื่นใดลงบน
วัตถุที่มิใชํสิ่งทอ 

1,000 

(9) การบรรจหุีบหํอสินค๎าโดยใช๎เครื่องจักร 1,000 

(10) การใหบ๎ริการควบคุมปอูงกันและกําจัด
แมลงหรือสัตว๑พาหะนําโรค 

500 

(11) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑
จากยาง 

1,000 

(12) การผลิต สะสม หรือขนสํงไบโอดีเซลและ
เอทานอล 
 

1,000 
 

 
 - ขอเสนอให๎ที่ประชุมสภาฯพิจารณาทั้งสามวาระรวดในการประชุมครั้งนี้

ครับ 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

-  ขอบคุณทํานรองฯ ศรัณญ๑  ใจคํา ครับ 
-  เชิญทํานผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายถาวร  จองสํางปัน 
ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 

- กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกสภาฯ ทํานผู๎บริหาร ทํานปลัดฯ ทําน
รองปลัดฯ และหัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานครับ เหตุผลที่เราเสนอให๎ปรับปรุง
แก๎ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุ ข ภ า พ  พ . ศ . 2 5 6 2  เ น่ื อ ง จ า ก  เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง แ มํ โ จ๎  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2552 (ฉบับเดิม) น้ันได๎
บังคับใช๎มานานแล๎ว ประกอบการ กระทรวงสาธารณสุขได๎เพิ่มประเภท กิจการที่
มีอันตรายตํอสุขภาพจาก 130 ประเภท เป็น 140 ประเภท เราจึงได๎มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎  
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เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ .2562 และได๎แก๎ไข
เพิ่มเติมเทศบัญญัติดังกลําว ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี  
1.บัญชีคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ในด๎านของการออกใบอนุญาตเลี้ยงสัตว๑ 
ไ ด๎เพิ่มคําธรรมเนียมในการเลี้ยง สุ นัข  แมว ปลา กุ๎ ง  และแมลง หรือ 
สัตว๑อื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อให๎ประชาชนเข๎าชม หรือเพื่อประโยชน๑อื่นๆ 
ของกิจการน้ัน เข๎าไปซึ่งเทศบัญญัติเดิมน้ันไมํมี  
2.กิจการเกี่ยวกับสัตว๑และผลิตภัณฑ๑ ข๎อ 15 การผลิตนํ้ากลั่นนํ้าด่ืม ที่จําหนําย
จากเครื่องอัตโนมัติ  
3.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ๑ อุปกรณ๑การแพทย๑ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ๑ทํา
ความสะอาด ข๎อ 1การผลิตการโมํ การบด การผสม การบรรจุยาด๎วยเครื่องจักร 
ข๎อ 2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูํที่ใช๎กับรํางกาย ข๎อ 3 การผลิต บรรจุ สําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี ข๎อ 4 
ก า ร ผ ลิ ต ผ๎ า พั น แ ผ ล  ผ๎ า ปิ ด แ ผ ล  ผ๎ า อ น า มั ย  ผ๎ า อ๎ อ ม สํ า เ ร็ จ รู ป  
ข๎อ 5 การผลิตผงซักฟอก สบูํ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ๑ทําความ
สะอาดตําง ๆ  
4.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ข๎อ 2 การผลิตยานยนต๑ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล ข๎อ 9 การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรือ
อุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรเกํา  
5. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ข๎อ 1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว๎นแตํ
เป็นการให๎บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวํา ด๎วยสถานพยาบาล  
ข๎อ 3  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการที่ได๎รับ
ใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล ข๎อ 
9 การประกอบกิจการสระวํายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกันเว๎นแตํเป็น
การให๎บริการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 9(1) และได๎เพิ่มเติมคําธรรมเนียมเข๎ามาใหมํ
เทศบัญญัติน้ีคือ ข๎อ 11  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการ
ที่อยํูในบังคับตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช๎อ 12 การ
ประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ข๎อ 13 การประกอบกิจการให๎บริการ
ควบคุมนํ้าหนัก 14  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว๑ลิ่ง หรือต๎ูเกมส๑  ข๎อ 15 
การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑ ข๎อ 16 การประกอบกิจการสนาม
กอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ ข๎อ 17 การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทาง
การแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑ หรือสิ่งแวดล๎อม  ข๎อ 18 การประกอบ
กิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนใดสํวนหน่ึงของรํางกาย ข๎อ  19 การประกอบ
กิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎านของผู๎รับบริการ ข๎อ 20 การประกอบ
กิจการให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านของผู๎รับบริการ และข๎อ 21 การประกอบ
กิจการให๎บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว๑ชั่วคราว  และ
สุดท๎าย กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง  ข๎อ 13  
การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6(5) ทั้งหมดน้ีก็เป็นสาระที่สําคัญที่เราได๎ทํา
ก า รป รั บ ป รุ ง  แ ก๎ ไ ข  แ ล ะ ไ ด๎ เ พิ่ ม เ ติ ม ล ง ใ น เทศ บั ญ ญั ติ ฉ บั บ ใ ห มํ น้ี  
ขอเรียนให๎สมาชิกสภาฯ ทุกทํานได๎ทราบและพิจารณาตํอไปครับ 
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นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

-  ขอบคุณทํานถาวร  จองสํางปัน ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ  
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข๎อ 45 ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่
ประชุมสภาท๎องถ่ินต๎องพิจารณาเป็นสามวาระ แตํที่ประชุมสภาท๎องถ่ินจะ
อนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู๎บริหารท๎องถ่ินหรือสมาชิกสภาท๎องถ่ินจํานวนไมํน๎อยกวําหนึ่งในสาม 
ของจํานวนผู๎ที่อยูํในที่ประชุมจะเป็นผู๎เสนอก็ได๎ เมื่อที่ประชุมสภาท๎องถ่ิน 
อนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล๎วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให๎ที่
ประชุมสภาท๎องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให๎ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

- มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปรายไหมครับ  

ที่ประชุม 
 

-  ไมํมี 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  หากไมํมีตํอไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดอนุมัติให๎พิจารณา
รํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือข้ึนและขอให๎เลขานุการสภา
ตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 
 

นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีอ่นุมัตจิํานวน 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

- สรุปมติที่ประชุมอนุมัติให๎พิจารณารํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว 
- วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการตามที่รองนายกเทศมนตรี ได๎แจ๎งรายละเอียด 
หลักการและเหตุผลและรายละเอียดตําง ๆ ของ รํางเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 ตํอที่
ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได๎รํวมกันพิจารณารํางฯ ดังกลําวแล๎วจึง
ขอให๎ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระที่ 1 นี้ ขอให๎เลขานุการสภา
ตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 
 

นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภา 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่รับหลักการ จํานวน 16 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง เห็นชอบให๎รับหลักการรํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง  
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติจากที่สมาชิกสภาฯ ได๎พิจารณารับหลักการรํางเทศ
บัญญัติ ฯ เรียบร๎อยแล๎วในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใด 
จะขอแปรญัตติ ฯ ในวาระนี้หรือไมํ  
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ที่ประชุม - ไมํมี 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

- หากไมํมีผู๎แปรญัตติตํอไปจะขอเข๎าสูํวาระที่ 3 ข้ันลงมติ 
- วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมได๎รับหลักการและไมํมีผู๎ขอแปรญัตติฯ  
ในการนี้ จึงขอให๎สมาชิกสภาฯ ได๎รํวมกันพิจารณาเพื่อเห็นชอบรํางเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
พ.ศ.2562 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และขอให๎เลขานุการ
สภาตรวจนับและแจ๎งผลการลงมติ 
 

นายพงศ๑ศิลป์  สมบูรณ๑ชัย 
เลขานุการสภา 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบด๎วยมติ จํานวน 16 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง เห็นชอบรํางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  
 

- สรุปมติที่ประชุมชน เห็นชอบให๎ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.2562 โดยประธานสภาจะได้
ด าเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามระเบียบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายคมคาย  ไคร๎โท๎ง 
ประธานสภาฯ  

-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่ประชุมหรือไม่  
-  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร 
ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการประชุมวันน้ี ในช่วงนี้ก็
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ขอปิดประชุม 
 

 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




