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หลักการ 
 
  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ . 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  14)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 60 บัญญัติให้อำนาจเทศบาลในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด หรือแย้งต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ 
ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . 2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  
มาตรา 58 และมาตรา 63 บัญญัติให้อำนาจเทศบาลตราเทศบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการกำกับ
ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ การจัดให้มีมหรสพ 
การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
 

เหตุผล 
 

  เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีการพัฒนาและกระจายความเจริญ ในเขตเทศบาล 
ตำบลแม่สะเรียงมากขึ้น และเป็นแหล่งประกอบกิจการของสถานประกอบการประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของสาธารณชนและเพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียง มลพิษทางความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ หรือมลพิษทางน้ำ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่ต้อง 
มีการควบคุมกิจการต่างๆให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น อันจะเปน็ผลดีต่อการพัฒนา
เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ 
รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  พ.ศ. 2565  
 
 

 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

เร่ือง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง  

ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
พ.ศ. 2565 

----------------------------- 
  โดยที่ เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สะเรียงว่าด้วยเรื่อง  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ 
รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล     
พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ประกอบมาตรา 32 มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงไดต้ราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “ เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ 
รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เมื่อได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียงแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยกเลิก บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับ หรือคำส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการที่ เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก  
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น    
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มี
มหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี  เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก  
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
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“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง  
ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี 
เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ที่ทำให้มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง 
รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ำ”  หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง  
ดิสโก้เทก  คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตอ่สุขภาพอนามยัของสาธารณชน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเขา้อยู ่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ ง 

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๕  ให้กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ  
การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
  ข้อ ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขต             
ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่ าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือ 
สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

  ข้อ ๗  สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ห่างจาก วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ อ่ืนๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบ
กิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
หรอืก่อเหตุรำคาญของประชาชน 
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  ข้อ ๘  สถานประกอบการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่ งคงแข็งแรงเหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 
ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีบันไดหนีไฟ หรือ
ทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้าย หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออก
ฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องมีการจัดระบบแสงสว่างและการระบายอากาศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ 
ในสภาพใหถู้กสุขลักษณะเป็นประจำ 

ข้อ ๙  สถานประกอบการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันราย หรือ
สิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตาม 
ความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวตัถอุันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบการต้องมีการเก็บรวบรวมหรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้ 
  (1) มีภาชนะบรรจุ หรือรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท   
มูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะ หรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น      
อยู่เสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการกำจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 3 
การควบคุมและป้องกันเสียงจากการประกอบกจิการ 

  ข้อ ๑1  สถานประกอบการต้องจัดให้มีการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน 
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ หรือเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  ข้อ ๑2  ระดับเสียงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาทำการต้องมีค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงไม่เกิน 90 เดซิเบล มีค่าสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน 110 เดซิเบลและระดับ
เสียงที่ออกนอกสถานประกอบการจะต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนประชาชนที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 
  ข้อ ๑3  ในระหว่างเวลาทำการต้องมีการหยุด หรือละระดับเสียงจากการแสดง
ดนตรี หรือการเปิดเพลง หรือจากเครื่องกำหนดเสียง หรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก 
เป็นระยะๆเพ่ือให้ผู้ใชบ้ริการได้พักจากการสมัผัสเสียง 
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  ข้อ ๑4  ต้องจัดให้มีบริการอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดสำหรับ
ผู้ใช้บริการเสมอเมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ดำเนินกิจการต้องติดประกาศ หรือให้ข้อมูล  
ด้านวิธีการอื่นใด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการป้องกัน การแก้ไขและการบรรเทาอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงดัง 
  ข้อ ๑5  สถานประกอบการที่มีพื้ นที่  ตั้ งแต่  100 ตารางเมตร หรือสถาน
ประกอบการที่เคยก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ต้องจัดให้มีเคร่ืองวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจสอบ
วัดผ่านทางจอแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับเสียงในขณะนั้นและสามารถพิจารณา
การป้องกนัตัวเองได้ 

หมวด 4 
ส่วนที่ 1 

การระบายอากาศ 
  ข้อ ๑6  ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอโดยมีอัตราการระบายอากาศ ดังนี้ 
 

สถานที ่

วิธีการระบายอากาศ 
วิธีธรรมชาติ วิธีกล (อัตราการระบายอากาศ

ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่ าของ
ปริมาตรของห้องใน 1 ช่ัวโมง) 

วิ ธี ใ ช้ ร ะ บ บ ป รั บ อ าก าศ
(ลู กบ าศก์ เมต ร/ ช่ั ว โม ง/
ตารางเมตร) 

1. ห้องนำ้ห้องส้วม  4 10 
2. ที่จอดรถท่ีอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน  4 - 
3. ห้องปรุง ประกอบอาหาร  24 30 
4. บริเวณที่นั่ง แสดงดนตรี เต้นรำ  12 10 

หมายเหตุ:  ในกรณี จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  ห้องในอาคารทุกชนิด 
ทุกประเภท ยกเว้นห้องเก็บของ ต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศ
ภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง ทั้งนี้  ไม่นับรวมพื้นที่ของ 
ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร 
  ในกรณีที่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบาย
อากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารกับภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต
ต่อนาทีต่อคน 
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ส่วนที่ 2 
ระบบการจัดแสงสว่าง 

  ข้อ ๑7  ต้องจัดใหม้ีความเข้มของแสงสวา่งที่เหมาะสม ดังนี้ 
 

บริเวณพื้นที่ ความเข้มของแสงสว่าง 
1. พื้นที่ใหบ้ริการ 
    1.1 พื้นที่ให้บริการทั้งหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บรกิาร 
    1.2 พื้นที่ ให้บริการต่ างๆในขณะเปิดให้บริการ เช่น  
ส่วนแสดงดนตรี หรือเสียงดนตรี ส่วนเต้นรำ และบริเวณที่นั่ง
ฟังดนตร ี
2. ห้องน้ำ ห้อมสว้ม 
3. ห้องปรุง ประกอบอาหาร 
4. ช่องทางเดินภายในอาคาร 
5. ที่จอดรถ 
 

 
ไม่น้อยกว่า 200 ลักข์ ให้มีแสงสว่าง
เพียงพอที่มองเห็นและจำหน้ากันได้
ในระยะไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
 
ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ 
ไม่นอ้ยกว่า 300 ลักซ์ 
ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 
ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 
 

  
  ข้อ 18 ในกรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ดำเนินกิจการต้องตรวจสอบจากผูผ้ลิตหรือ          
ผู้ติดตั้งว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้นั้น เป็นแสงเลเซอร์ที่ใช้สำหรับสถาบันเทิงเท่านั้นและต้องไม่ก่อให้เกิด
อันตรายกับสายตา 

 
หมวด 5 

ระบบความปลอดภัย 
  ข้อ 19 ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและจัดให้มีประตู หรือทางออกหรือ    
ทางหนีไฟแยกต่างหากจากประตูเข้าออกปกติเพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในสถานประกอบการ 
สามารถออกได้โดยสะดวกหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้าย
หรือเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินที่ไม่ใช้กำลังไฟฟ้าจากระบบปกติ 
เมื่อระบบปกติขัดข้อง 
  ข้อ ๒0 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดตามที่กำหนด  
จำนวน 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร และติดตั้ งกระจายในพื้นที่ประกอบการ        
ตามความเหมาะสมโดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร  
ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการใช้สอย รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้
ตลอดเวลา กรณีที่มีการประกอบการหลายชั้นต้องมีเคร่ืองดับเพลิงทุกชั้น 
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ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุ 
1. โฟมเคม ี ไมน่้อยกว่า 10 ลิตร 
2. ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรมั 
3. ผงเคมีแห้ง ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
4. เฮลอน (HALON 1211)  ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
   
  ข้อ ๒1 ต้องควบคุมมิให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในสถานประกอบการมากจนทำให้เกิด
ความแออัดจนเกินไป 
  ข้อ ๒2 ต้องจัดให้มีระยะห่างที่ เหมาะสมระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อความสะดวก 
ต่อการสัญจรและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 
หมวด 6 

ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ 
  ข้อ ๒3 ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกเพศชายหญิง และมีสัญลักษณ์
แสดงอยา่งชัดเจน 
  ข้อ ๒4 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์  
ที่กำหนด คือ ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้ชาย จำนวน 1 ที่  ปัสสาวะ 2 ที่ อ่างล้างมือ  
1 ที่ห้องส้วมสำหรับผู้หญิง 2 ที่ อ่างล้างมือ 1 ที่ ต่อพื้นที่อาคารทุกๆ 200 ตารางเมตร เศษของ
พื้นที่ใหค้ิดเป็น 200 ตารางเมตร  
  ข้อ ๒5 สถานประกอบการที่มีการประกอบการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม      
ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือในชั้นต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ต้องมีทุกชั้น 
  ข้อ ๒6  ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้างภายใน
ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความสูงไม่น้ อยกว่า 1.80 เมตร กรณี ที่ ห้ องส้ วมและห้ องน้ ำ 
อยู่ห้องเดยีวกันต้องมีพ้ืนทีภ่ายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร 
  ข้อ 27 ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องเป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลและใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 
หมวด 7 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  28  สถานประกอบการที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือมีการปรุง ประกอบ
หรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและกฎหมายอ่ืน            
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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  ข้อ  29  สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้ดำเนินกิจการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลา 60 วัน  
นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีการจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
ทุกชั้นตามข้อ 25 ให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปี และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
หมวด 8 

ใบอนุญาต 
  ข้อ ๓0  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้
ผู้ใดดำเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไป
ในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๓1 ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5          
ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
พรอ้มกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(3) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบการ 
(4) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงประกาศกำหนด 
ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ 

กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องยื่นคำขอ

ใบอนญุาตภายในสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต 
ข้อ 34 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือ 
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน  และในกรณี จำเป็นที่ จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ ขออนุญาต  
ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต 
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ 

มีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครัง้ละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผูข้ออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 35 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง     
ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง  
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 31 และข้อ 32 ด้วย 

ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เ ป็นการขอรับใบอนุญาต      
ครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ดำเนิน
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมภายในกำหนดเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น 
ก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการ         
ไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ 37 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย         
ณ สถานที่ประกอบการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 39 ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ  
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจ้งความพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยูม่าแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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บัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
เรือ่ง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภท การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง 
ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
การจัดให้มีมหรสพ  
การแสดงดนตร ี
เต้นรำ รำวง รองเง็ง 
ดิสโก้เทก 
คาราโอเกะ 
การแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกัน 

 
15,00o บาท 
  5,000 บาท 
  5,000 บาท 
  5,000 บาท 
  5,000 บาท 
15,00o บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

ประกอบกิจการ................................................................................................................................. 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ. .......... 
 ๑. ขา้พเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ............... 
โดย.................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.......................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................... 
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาดว้ยแล้ว ดังนี้ 
  บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
กำหนด) 
  หลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
  ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  
 ๑)....................................................................... 
 ๒)....................................................................... 
 ๓)....................................................................... 
 ๔)....................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
             (...............................................) 
 

คำขอเลขที่………………/……………….. 
(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
 
    (ลงชื่อ)............................................... 
     (.......................................) 
   ตำแหน่ง................................................................. 
. 
. . 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเร่ืองเมื่อวนัที่.............เดอืน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไม่ครบ คือ 

     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
     ๓).............................................................. 
 
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
     (ลงชื่อ)........................................... 
      (.......................................) 
     ตำแหน่ง........................................... 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ                                                           โทร 

ที ่ มส 61004/ วันที ่  
เรื่อง   รายงานผลการตรวจสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง 
 
 ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................และได้ออก
ใบรับคำขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 
 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสีย
และอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
     ครบถว้นถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น 

     ไม่ครบ ดังนี้ 
    ๑. .......................................................................... 
    ๒. .......................................................................... 
    ๓. .......................................................................... 
    ๔. .......................................................................... 
 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า   สมควรอนุญาต 
     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
    ๑. ............................................................................................. 
    ๒. ............................................................................................. 
    ๓. ................................................................... .......................... 
    ๔. ............................................................................................. 
     ไม่สมควรอนุญาต 
  
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
     (ลงชื่อ) 
      (..............................................) 
          ตำแหน่ง......................................... 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ 
 
 
 
 
 



 
ที ่มส 61004/   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
   เลขที่ 999 ถนนแม่สะเรียง หมู่ที่ 2  
   ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
 

  วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........ 
 
เรื่อง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................... 
เรียน  ............................................................................. 
อ้างถึง   ใบรับคำขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ๑. ........................................................................................... ..... 
  ๒. ............................................................................................ ..... 
  ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
  เนื่องจากมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คำสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑. ......................................................................... ......... 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 
  ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่ วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) 
      (.....................................) 
     ตำแหน่ง......................................... 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ มส 61004/   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
   เลขที่ 999 ถนนแม่สะเรียง หมู่ที่ 2  
   ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
 

    วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ............ 
เร่ือง  คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต เลขที่...........ลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ........ 
 ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น  
 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่น ๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่า 
ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นดังนี้ 
 ๑. ............................................................................................................................... 
 ๒. ................................................................................................................................ 
 ๓. .............................................................................................................................. 
 ๔. ................................................................................................................................ 
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณเ์พ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการ 
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) 
      (.....................................) 
     ตำแหน่ง......................................... 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้......................................................................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท........................................ . 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จ 
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดใน
ข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนกังานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
 ๔.๑) ............................................................................................................................................... 
 ๔.๒) .................................................................................... ........................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .................................... 
 
 
     (ลงชื่อ)........................................... 
      (.......................................) 
     ตำแหน่ง........................................... 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

       
   

(มีต่อด้านหลัง) 
 
 



(ด้านหลัง) 
 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบ 

อนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี  

      

      

      

      

      

      
      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ที่ มส 61004/   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
   เลขที่ 999 ถนนแม่สะเรียง หมู่ที่ 2  
   ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
      วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 
เร่ือง  คำส่ังไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
เรียน  ............................................................................. 
อ้างถึง  (๑) ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...........ลงวันที่.........เดือน.........พ.ศ. ........ 
 (๒) หนังสอืแจ้งคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่.............. 
ลว............... 
 ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ............................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ....................................................................................................................................... 
 ๒. ....................................................................................................................................... 
 ๓. ....................................................................................................................................... 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบ
กิจการตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง  
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้น 
ไว้ชั่วคราว 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
     
    (ลงชื่อ) 
     (.......................................) 
    ตำแหน่ง............................................... 
                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
 
 

 
ที่ มส 61004/   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
   เลขที่ 999 ถนนแม่สะเรียง หมู่ที ่2  
   ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 
             จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 

    วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 
 
เร่ือง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ........................................................................................... 
เรียน  ............................................................................. 
อ้างถึง  ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
 ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................................ 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงาน........................................................ พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน............................บาท(..........................................................) 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้  ทั้งนี้  หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ) 
          (.......................................) 
        ตำแหน่ง............................................... 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

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

 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ............... 
โดย.................................................................................................ผูม้ีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม....................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................ 
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อใบแทนใบอนุญาต 
 ๒. พรอ้มคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาดว้ยแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
  บัตรประจำตัวประชาชน 
  สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องทีท่ี่ใบอนุญาตสูญหาย 
 ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคญั 
  บัตรประจำตัวประชาชน 
  ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
 ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
            (...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 
 

เลขที่............................ได้รับเร่ืองเมือ่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
         (.......................................) 
    ตำแหน่ง...................................................... 

 
 

สว่นของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเร่ืองเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
     ๑).............................................................. 
     ๒).............................................................. 
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
     (ลงชือ่)........................................... 
      (.......................................) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให.้...........................................สัญชาต.ิ........ 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวัด................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท....................... 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ................................จังหวัด............... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมทีสู่ญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระที่สำคัญ เล่มที่..........เลขที่..../........ 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ......... และจะสิ้นอายุในวันที่........เดือน..................
พ.ศ. ..................... 
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดอืน....................... พ.ศ. ..................
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.......เดือน..................
พ.ศ. .................. 
 
 
    (ลงชือ่)........................................... 
     (.......................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพัน 
ห้าร้อยบาท 
   (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบ
แทนใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 



(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบ 

อนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงชือ่) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี  

      

      

      

      
      

      

      

      

      

 
 

 


	เทศบัญญัติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
	015
	016
	เทศบัญญัติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

