
 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขสภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบรหิารสวนตําบลเขาแหลม   

โดยความเหน็ชอบจากสภาองคการบริหารสวนตาํบลเขาแหลมและนายอําเภอชัยบาดาล  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัติเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  เรื่อง  กิจการท่ีเปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘“ 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมนับแตวันถัดจากวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การผลิต  

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  ดังนี้ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุเล้ียงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ   

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การหมักฟอกตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๒.๓)  การสะสมเขากระดูก  หรือชิ้นสวนที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๒.๕)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตมนึ่งตาก  เผา  หรือวิธีกรรมใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว   

หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิตแปรรูปสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ 

เนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๒)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  ไดแก  กะป  น้ําพริกแกง   

น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๓)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากการหมักดอง  ปลารา  ปลาเจา  

กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากการตากสัตว  การผลิตเนื้อเค็ม  

การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากการนึ่ง  การตม  การเคี่ยว   

การตาก  หรือวิธีใดในการผลิตอาหารจาก  สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดและการผลิต  บริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากการเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิต

กุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการผลิตบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใดยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๑๐)  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหงจันทรอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   

ผักผลไม  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิตสะสม  หรือการแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๑๔)  การผลิตสะสม  หรือการแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๕)  การผลิตสะสม  หรือการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

     (๓.๑๖)  การคั่วหรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายน้ําอัตโนมัติ 

   (๓.๒๐)  การผลิตสะสม  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอื่น   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  เวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตสะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชใน 

สถานที่จําหนายอาหาร  และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปองขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๒๗)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ลางทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

   (๔.๓)  การผลิตสําสี  ผลิตภัณฑจากสําสี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ  

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การเผา  การสะสมยางดิบ  และยางแปรรูป 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๕.๓)  การผลิตแปงสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาว  ดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีกรรมใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยเสนจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  การเผา  การสะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลังขาวเปลือก   

ออย  ขาวโพด   

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตเครื่องประดับ  เครื่องมืออุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

   (๖.๒)  การถลุง  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)   

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนในกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑)   

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนในกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสมอาหาร  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรกล  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร  กันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  หรือเครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๗.๔)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน 

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรกลหรือเครื่องกล 

   (๗.๕)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๖)  การขัดสี  เคลือบสี  ลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๗)  การผลิตสะสม  จําหนาย  การซอม  หรือการอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๘)  การจําหนายซอมปะ  การเชื่อมยางยานยนต   

   (๗.๙)  การผลิตซอมประกอบหรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การคิ้วหรือ   

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ 

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตสะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพรเวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันเวนแต 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๑๐)  การจัดใหมีการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 

   (๙.๑๑)  ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปาอาบน้ําตัดขนรับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การเปาหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสรางรวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บดหรือยอยดวย  เครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอยหิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหนิเปนส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  ขัดดวยการพนทรายลงพ้ืนผิวกระจกแกวหรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวน 

กิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๕) 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเล่ียม  ถานหินถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม   

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการ  (๗.๑)   

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพสาติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิต  การชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันมีสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารจํากัดศัตรูพืช  หรือ 

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่ทีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

อุปกรณไฟฟา 



 หนา   ๑๙๕ 
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   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนํามาแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พน  หรือวิธีอื่นลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมงสะพานปลาหรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การผลิตเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตสะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอททานอล 

   (๑๓.๑๓) การกอสรางในลักษณะที่เปนการคา  ยกเวนการกอสรางเพ่ือยูอาศัยของตนเอง

กิจการดังกลาวขางตนตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมซึ่งจะมีผลใหผูท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ถูกกําหนดใหควบคุมดังกลาวในเขตทองถิ่นนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 

    ๑)  กรณีที่ประกอบกิจการในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองขออนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินการภายใน  ๙๐  วันนับแตขอบัญญัติมีผลบังคับใช  และตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปที่องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม   

    ๒)  กรณีท่ีประกอบกิจการในลักษณะท่ีไมเปนการคาไมตองขออนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นแตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไปท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

กําหนดแตหากการประกอบกิจการนั้นกอให เกิดเหตุ เดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง   

เจาพนักงานทองถิ่นก็มีอํานาจที่จะส่ังใหมีการแกไข  หรือระงับเหตุรําคาญนั้นไดตามบทบัญญัติวาดวย 

เหตุรําคาญ   

ขอ ๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด 

ดําเนินการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ  ๓  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของบันไดหนไีฟหรือทางออกฉุกเฉินมลัีกษณะ 

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานท่ีประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ 

โรคที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๕ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคา 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอ. ๑  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตาม 

เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือท่ีอยูอาศัย 

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน 

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๐) สถานท่ีเล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได 

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๑๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ. ๒ 

ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๔  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ี 

ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง   

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

  ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๔  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองประกอบกจิการนัน้ ๆ   ภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต  วันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

  (๒) ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ 

ที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

  (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัย 

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลงและ 

สัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 

  (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖) ตองจัดใหมีระบบปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปนอาหาร 

  (๗) กรณีที่ผูประกอบการกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไข 

หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิน่  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลเขาแหลมเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ัง 

ไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรอืกอนใบอนญุาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาแหลม 

ขอ ๒๕ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ 

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณีและลงเลม  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๒๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  กอ. ๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต   

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ   

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึงหรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามขอ  ๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัต ิ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  ไมปฏิบัติตามขอ  ๕  มีความผิดมาตรา  ๗๓   

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  ไมปฏิบัติตามขอ  ๒๑  

มีความผิดมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖  บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพท่ีไดออก 

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุในอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มะนม  ดิษมา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาแหลม 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับที่ ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์ 
(๑) การเลี้ยงสตัว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

(๑.๑)  การเลีย้งม้า โค  กระบือ 
   ก. จํานวน  ๑ - ๕๐  ตัว 
   ข. เกินกว่า  ๕๐  ตัวขึ้นไป 
(๑.๒)  การเลีย้งสุกร 
   ก. จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว 
   ข. จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 
   ค. จํานวน  ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 
   ง. จํานวน  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป 
(๑.๓)  การเลีย้งแพะ แกะ 
   ก. เกินกว่า  ๕๐  ตัวขึ้นไป 
(๑.๔) การเลี้ยงเป็ด  ห่าน ไก่ 
   ก. จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว 
   ข. จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 
   ค. จํานวน  ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 
   ง. จํานวน  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป 
(๑.๕) การเลี้ยงสัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง เกินกว่า 
 ๕๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 

     (๒) การเลีย้งสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
                  ก.  จํานวนเกินกว่า  ๒๐ ตัวขึ้นไป 
     (๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรอืธุรกิจอ่ืนใดอันมี  
          ลกัษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์    
          ของกจิการน้ัน ทั้งน้ี  จะมีการเก็บคา่ดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ 
          ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 
 ในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน 

    ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
       ข. โดยใช้เครื่องจักรกล

 
 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐  
 

๑๐๐ 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๘๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
 

๕๐๐ 
๘๐๐

  



-๒- 
 

ลําดับที่ ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม
ต่อปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

     (๒)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 ก.  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์  

         ข.  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
     (๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
            ก.  การสะสมเขาสตัว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
     (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสตัว์ 
     (๕)  การต้ม  การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
     (๖)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ 

เขาสัตว์   หนังสัตว์ ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
 (๗)  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การ บรรจุ การสะสม หรือ

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์  

      (๘)  การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
 กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม 

(๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒)  การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 

เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภค 

(๓)  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภค 

(๔)  การตากสัตว์ การผลิตเน้ือเค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภค 

(๕)  การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภค 

(๖)  การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมต้ัูง ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภค 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 



-๓- 
 

ลําดับที่ ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม
ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

(๗) การผลิตเสน้หมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปัง ขนมปังแห้ง จันทร์อับ ขนมเป๊ียะ 
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ 
 บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 

  (๑๓) การผลติ การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  นํ้าส้มสายชู 

  (๑๖) การคั่วกาแฟ  
(๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 

  (๑๘) การผลติผงชูรส 
  (๑๙) การผลตินํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค 
(๒๐) การตาก  การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 

  (๒๒) การผลติไอศรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๓) การผลิตบะหม่ี มักโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ  
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาด 

(๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วย  เคร่ืองจักร 
(๒)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
(๓)  การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําล ี

๒๐๐
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๔๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 



-๔- 
 

ลําดับที่ ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม
ต่อปี 

 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๗ 

      (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
      (๕) การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 

(๑)  การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
(๒)  การล้าง การอบ การรม การเผา การสะสมยางดิบ และยางแปรรูป 
(๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทาํนอง 
      เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗)  การผลิตปุ๋ย การสะสมปุ๋ย 
(๘)  การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงเคร่ืองจักร 
(๙)  การตาก การสะสม หรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ 

          เครื่องใช้ต่าง ๆ 
(๒)  การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ 
      ใน ๖ (๑) 
(๓)  การกลึง การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด  การประสาน การรีด  

          การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าชหรือไฟฟ้า ยกเว้นในกิจการ      
          ใน ๖ (๑) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
          หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นในกิจการ ๖ (๑) 

(๕)  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 
            กิจการใน ๖ (๑) 

(๖)  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การประผุ การพ่นสี การพ่นสาร 
     กันสนิมยานยนต์ 

๓๐๐
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
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๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      (๒)  การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบอากาศหรืออุปกรณ์ 
           ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองกล 

(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือกล   
           ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการช่อม 
           หรือปรับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

(๔)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(๕)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖)  การปะ การเช่ือมยาง โดยใช้เครื่องมือกล 
(๗)  การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 

      (๒)  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การค้ิว   
      หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

        (๒.๑)  การเลื่อยไม้และการซอยไม้ 
 ก.  โดยใช้เครือ่งจักรกล 
 ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล 
         (๒.๒) การขัด การไส การเจาะ การขุดร่องการทําคิ้ว  
               หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
            ก.  กําลังไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
            ข.  กําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

 (๓)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น   
       การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่สาํเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือ 
       หวาย 

            ก. เครื่องจักร กําลงัไม่เกิน  ๕  แรงม้า 
            ข.  เครื่องจักรกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

 (๔)  การอบไม้ 
 (๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

             ก.  เครื่องจักรกําลังไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
             ข.  เครื่องจักรกําลังเกิน  ๒  แรงม้าขึ้นไป

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐
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๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (๗)  การผลิตกระดาษต่าง ๆ
 (๘)  การเผาถา่น หรือการสะสมถ่าน 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑)   การประกอบกิจการอาบ  อบ นวด 
(๒)   การประกอบกิจการสถานที ่ อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร 
(๓)   การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
      ก.  มหี้องพักไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 

            ข.  มีห้องพักเกิน  ๒๐  ห้องขึ้นไป 
(๔)  การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือ 
      กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๖)  การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง  ดิสโกเทก  
     คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๗)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานอง 
      เดียวกัน 
(๘)  การจัดใหม้ีการเล่นสเก็ต โรวเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง 
     เดียวกัน 
(๙) ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ    
      ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุม 
       ทางโภชนาการ ให้อาหารทีมีวัตถุประสงค์ การบริหารร่างกาย  
       หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล  
       ตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล 
(๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๑๒)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางแพทย์ การสาธารณสุข  
       วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
 

๑,๐๐๐
๒๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือ 
     การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
(๒)  การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสือ่ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บผา้ด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
    ก. ต้ังแต่  ๖ – ๑๐ เครื่อง 
    ข. จํานวน  ๑๐  เครื่องขึน้ไป 

(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗)  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒)  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

      (๔)  การสะสม การผลติซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
           ก. นํ้าหนักไม่เกิน   ๕  ตัน 
           ข. นํ้าหนัก  ๕  ตันขึ้นไป 

(๕)  การเจียระไนเพชร พลอยหิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 
      หินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือ 
      ส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง    
      ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
(๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลติภัณฑ์จากใยแก้ว 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียมเคมี  ถ่านหนิโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
 (๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์  
      หรือสารตัวทําละลาย 
 (๒)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
 (๓)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม  

            หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
(๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก     

            เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่ การบดชัน 
      ก. โดยใช้เครื่องจักรกล 
      ข.  ไม่ใช้เครื่องจักรกล 
(๘)  การผลิตส ีหรือนํ้ามันผสมส ี
(๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 

            ก. การผลิตฟิล์ม 
            ข. การล้างฟิล์มถ่ายรูป 
            ค. การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

(๑๐) การเคลอืบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
       หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิต การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ 
      วัตถุทีค่ลา้ยคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันมีส่วน 
      ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 
       พาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลติ  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
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๑๓ กิจการอ่ืน ๆ
(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
      ก. กําลังไม่เกินกว่า  ๕  แรงม้า 
      ข. กําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๒)  การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

     (๓)   การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)   การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕)   การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖)   การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)   การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม ่
       หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
(๘)   การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่ง 
(๙)   การก่อสร้างในลักษณะที่เป็นการค้า ยกเว้นการก่อสร้าง 
       เพ่ืออยู่อาศัยของตนเอง 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ   กอ.  ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่รับ......../........... 
 
        เขียนที่…………………………………………………..    
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด......................................................  
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................... 
................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม  โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
...................................................... ต้ังอยู่ ณ เลขที่.........หมู่ที่.......ตําบล................. อําเภอ................... จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์.....................................  โทรสาร ............................................. 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถา้มี) 
      สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
      ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                (ลงช่ือ).......................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 
 



 (ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (๑)................................. 
  (๒)................................. 
  (๓)................................. 
      (ลงช่ือ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ตําแหน่ง.......................................................... 



 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
      (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงาน  
                 (............................................) 
            ตําแหน่ง........................................................ 

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

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
                    (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 

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



 
                                                       คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                                                (ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
                                                                                        วันที่........./............/.............. 



 
 

 
                                                     
 
                                                        ใบอนุญาต                                       แบบ  กอ.  ๒ 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้...................................................อายุ.........ปี สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่...............  
หมู่ที่............ถนน.................................ตําบล........................ อําเภอ............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท........................................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า...............................................................................................................................   
ต้ังอยู่ ณ บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................  
ตําบล................................................อําเภอ...........................................จังหวัด...........................................................   
โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร......................................................................... 
เสียค่าธรรมเนียม  ปีละ.................................บาท (......................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒  ผู้ได้รบัอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องปฏิบัติตามขอ้บัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลเขาแหลม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  

(๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
(๓.๑).......................................................................... 
(๓.๒).......................................................................... 

                                  

    ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.    
  

ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุ วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ...................   
   
(ลงช่ือ).............................................               (ลงช่ือ)........................................... 
        (.......................................)            (..........................................) 
     ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้รับเงิน                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 
  ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
  ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  
  (ต่อด้านหลัง) 
 



 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

 
 

 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออก
ใบอนุญาต 

 
วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ
(ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
แบบ  กอ.  ๓ 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 
เลขที่รับ............../.................     เขียนที่............................................................   
       วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ.....................................  
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..................................................  จังหวัด................................................  
โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร.............................................  
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท........................................................................................  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
 โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.........................................................................ต้ัง ณ เลขที่......หมู่ที่................ 
ตําบล......................... อําเภอ................... จังหวัด.................... โทรศัพท์..........................โทรสาร.............................. 
   
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
  ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม   
   ๓).....................................................................................................................................................   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ)....................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                             (...........................................) 
 

 
 
 
 



 (ด้านหลงัคาํขอต่อใบอนญุาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   
 (   )  ไม่ครบ คือ 
  (๑)................................. 
  (๒)................................. 
  (๓)................................. 
      (ลงช่ือ)............................................... 
                 (..............................................) 
                ตําแหน่ง.......................................................... 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
      (ลงช่ือ)...................................................... 
                   (............................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 

วันที่......../............./.......... 
                                                       คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                                               .(ลงช่ือ)....................................................... 
                                                                                         (..........................................) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
                                                                                        วันที่........./............/..............



 
แบบ  กอ.  ๔ 

แบบคําขออนญุาตต่างๆเก่ียวกับการประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 
เลขที่รับ......../.................     เขียนที่............................................................   
      วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.......................................   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  
ตําบล........................................./อําเภอ...........................  จังหวัด......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................  
ได้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ................................................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตําบล..................... อําเภอ....................  จังหวัด.................................. 
 โทรศัพท์...............................โทรสาร................................................. 
 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอดําเนินการ
เก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปน้ี 
  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทและช่ือดังกล่าวข้างต้น
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

   
๒)..................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  
      
  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
          (ลงช่ือ)......................................ผู้ขออนุญาต 
                 (.....................................) 
 
 
 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขสภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

