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อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2560 
------------------------------------       

 
หลักการ 

 
 จากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการด ารงชีพของมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ก่อให้เกิดมลพิษ  และน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  จากกระบวนการ
ผลิต  ด้วยเหตุนี้การบังคับให้การประกอบกิจการต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์  มาตรฐานของ
วิชาการเพ่ือต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นส าหรับสังคม  ซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง  หมายรวมทั้งผู้ประกอบ
กิจการ  คนงานและประชาชนในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางวิชาการ  มาตรการด้านกฎหมาย  โดยเฉพาะหมวด  ๗  ว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการ
ควบคุมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จึง
จ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2560 

---------------------       
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2560  ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท  และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับ  
หมวด  ๗  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕    บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม และนายอ าเภอกบินทร์บุรี  จึง
ตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขมเรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2560” 
 ข้อ  ๒.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  นับตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓.  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือ
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม หรือผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ  ๔.  ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
 ๒.  กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
   (๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๒)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใด  ฆ่าสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
   (๑)  การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๒)  การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  
พืช  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๓)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
   (๔)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๕)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
   (๖)  การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
   (๗)  การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายและเพ่ือการบริโภค        
ในครัวเรือน 
 ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๒)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (๔)  การผลิตการสะสมปุ๋ย 
 ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าช  หรือไฟฟ้า 
   (๒)  การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
 ๖.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
   (๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยาน
ยนต์ 
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   (๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ  
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล
ดังกล่าวด้วย 
   (๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
   (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
   (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗)  การอัดผ้าเบรค  ผ้าคลัช 
 ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
   (๑)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๒)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการตกแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (๓)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
 ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑)  การประกอบการกิจการหอพัก ห้องพัก  อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า  คาราโอเกะ  
หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
   (๒)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี    เต้นร า  ร าวง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือการ
แสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
   (๓)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่องขึ้นไป 
   (๒)  การซัก  การอบ  การรีด  การอับกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๓)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าช 
   (๒)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   (๓)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (๔)  การพ่นสี 
   (๕)  การโม่  การบดชัน 
   (๖)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
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   (๗)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๘)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
 ๑๒.  กิจการอื่น ๆ 
  (๑)  การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
   (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (6)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (7)  การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อย
อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต 

 
 ข้อ  ๕.  ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ก าหนดในข้อ  ๔  ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่  ที่ใช้ประกอบการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๖.  เมื่อพ้นก าหนด  เก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใด
ด าเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๔  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม   ในลักษณะที่เป็น
การค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๗.  ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัติต าบลนี้ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กอ.  ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ก าหนด 
 ข้อ  ๘.  ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ก าหนดในข้อ  ๔  ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่าง
เหมาะสม     ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (๒)  ต้องจัดท ารางระบายน้ า  หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่
รั่ว  ระบายน้ าได้สะดวก 
   (๓)  การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้
อาศัยใกล้เคียง 
   (๔)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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   (๕)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุ
ถาวร  เพื่อป้องกันมิให้น้ าซึม  รั่วไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครกหรือการก าจัดน้ าโสโครก  
ไขมัน      ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม หรือต้องมีเครื่องระบายน้ า  เครื่องป้องกัน
กลิ่น  ไอเสีย        ความกระเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่
ข้างเคียง  ข้อก าหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๖)  ต้องให้มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น าโรค 
   (๗)  ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
   (๘)  ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
   (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ใน
สถานที่นั้น  และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิ ธีถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๑๐)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง  และท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้
สุขลักษณะ   
   (๑๑)  สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีท่ีส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่     
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
   (๑๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขม 
 ข้อ   ๙.  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ขอใบอนุญาต  ได้ปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามความในข้อ  ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  กอ. ๒ 
 ข้อ  ๑๐.  ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในก าหนดสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้า
พนักงานทอ้งถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ  ๑๑.  ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะของการประกอบการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ     
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น  ให้พ้นจากฝุ่นละออง  และสัตว์พาหะน าโรค 
   (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรคได้  และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (๓)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน 
   (๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้
ในเวลาอันสมควร  เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
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   (๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแขม 
 ข้อ  ๑๒.  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาต
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 
 ข้อ  ๑๓.  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการค้า  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใช้ส าหรับกิจการค้าประเภทเดียว  และส าหรับสถานที่แห่งเดียว                
ถ้าประกอบกิจการค้า  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่ เดียวกันให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว  ประเภทอ่ืนให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 
 ข้อ  ๑๔.  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 ข้อ  ๑๕.  การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ.  ๓           
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า               
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ให้ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะต้องช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
 ข้อ  ๑๖.  เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าร้องบอก
เลิกกิจการค้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๔ 
 ข้อ  ๑๗.  หากผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ.  ๔ 
 ข้อ  ๑๘.  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ในสาระที่ส าคัญให้ผู้รับ
ใบอนุญาต  ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ.  ๔  ภายในสิบห้าวัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุด  ในสาระที่ส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
 ข้อ  ๑๙.  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบ กอ. 2  โดยประทับตราสีแดงค าว่า  “ใบ
แทน”   ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่
ไดร้ับมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
   (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
   (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ
ช ารุด  ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี   และลง  เล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
 ข้อ  ๒๐.  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติต าบลนี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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 ข้อ  ๒๑.  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือ
รายละเอียดใด ๆ  ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ถือปฏิบัติ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้ 
 ข้อ  ๒๒.  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติต าบลนี้  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.  ๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ.  ๒ 
   (๓)  ค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ  ๓ 
   (๔)  ค าขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ.  ๔ 

 
หมวด  ๓ 

บทก าหนดโทษ 
 

 ข้อ  ๒๓.  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติต าบลนี้           
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติต าบลนี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ข้อ  ๒๔.  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้  ผู้ด าเนินการตาม
ประเภทที่ข้อบัญญัตินี้ก าหนดเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๔  ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๙  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 
 ข้อ  ๒๕.  ผู้ด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ใดฝ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๑  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน     
หนึ่งพันบาทถ้วน 
 ข้อ  ๒๖.  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ข้อ  ๒๗.  บรรดาความผิดซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อบัญญัตินี้   หากได้ช าระค่าปรับเต็มจ านวน
ตามอัตรา  ที่ก าหนดไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แล้ว 
 ข้อ  ๒๘.  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๑  มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน 
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หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  ๒๙.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๓๐.  ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะในข้อ ๔  อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
เป็นกิจการ ที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 ให้เจ้าของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง ด าเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน                     พ.ศ.  2560 
 
 
      ลงชื่อ 
                  (นายณัฐชัย  กันหารัตน์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 
 
              อนุมัต ิ
 

ลงชื่อ 
              (นายวัลลภ  ประวัติวงค์) 
                                 นายอ าเภอกบินทร์บุรี 
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 (แบบ   กอ.  ๑) 
แบบค ารับใบอนุญาต 

 
        เขียนที่…………………………………………   
       วันที่....................เดือน.....................พ.ศ.............   
 ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.........................  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............ .......................... 
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต............. ....................... 
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์................ ............................................................. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท......................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท.............................................. ...................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด........................................................ ...แรงม้า 
 (   )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จ าหน่ายสินค้าประเภท...............................................  
ณ  บริเวณ.................................................................โดยวิธกีาร......................................... ........................ 
 (   )  กิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 
  M เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจ ากัดท่ี............................................................................   
  M เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่...................................................... 
  M เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที.่............................................................................  
  M เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.........................................................  
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และ เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 (.........................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี้ ...................................................................... 
...................................................................... ........................................................................................................ 
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................................................... ................................. 
........................................................................... ...................................................................................................   
 
     (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                        (..............................................) 
     ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                                วันที่........../........../........ 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                        
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                      (............................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 
                                                            วันที่......../............./.......... 
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(แบบ  กอ.  ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../..................... . 
 อนุญาตให้.........................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี........................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ต าบล.......................................  
อ าเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................. 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................
โดยใช้  ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................... ......................................................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.. .............................. 
ต าบล.................................................อ าเภอ........ ...................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ............ ..........ตาราง
เมตร  ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด...............................แรงม้า  จ านวนคนงาน.....................คน  ทั้งนี้  ได้เสีย
ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาต...........................................บาท  (...................................................... ......................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.....................เดือน........................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น              
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติต าบล / ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
 
 ๓.๑)............................................................................................................................ ....................... 
 ๓.๒)...................................................................................................................................................  
 ๓.๓)....................................................................................................................................... ............. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. ........................... .....   
 
 
  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.    
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................... 
             (..........................................) 
     ต าแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน / เดือน  /ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน / /เดือน / 

ปี 
   

      
      
      
      
      
      
      
 
ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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 (แบบ  กอ.  ๓) 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

        เขียนที่.............................................  
       วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ....................ปี  สัญชาต.ิ....................................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............ ........................... 
แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ..................................อบต..................................... ........................  
จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท์.......................................... ........................................   
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................ ........................  
ตามใบอนุญาตเลขที่.................เลขที่................./..........  ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................................................................... .............................................................   
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   ๓.๑ ........................................................ .................................................................. 
   ๓.๒ ..................................................................................................... .....................
  4)  ...................................................... ...................................................................................       
        
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)....................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                      (....................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 
  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ
........................... 

 

........................................................................................   
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
          (....................................)                          (............................................) 
ต าแหน่ง............................................................          ต าแหน่ง..................................................... 
          วันที่........../............/............                          วันที่

............/............/............. 



15 
 

 
 (แบบ  กอ.  ๔) 

แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
        เขียนที่............................................... 
      วันที่....................เดือน...............................พ.ศ. ............... 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ.......................................   
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......... .........................  
แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ..............................อบต. ........................ ..............................  
จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................... ..  
 ๑)  ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท..................................................  
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ................................................. ...........................................................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ต าบล..................... 
อ าเภอ.................................จงัหวัด..................................ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................ . 
 ๒)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  
พร้อมค าขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้  คือ 
  ๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว......................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๒.๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ............................................................................................................   
   ๒.๓.๑ ............................................................................................. ........................ 
   ๒.๓.๒ ............................................................................................... ........................ 
  ๒.๔)  ................................................................................................ ....................................   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)......................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
            (.....................................) 

 
ใบรับแจ้ง 

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง
...................................................  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  โทรศัพท์  ๐  3721  8813 
ได้รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขที่........../...........  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).......................................... 
 
      (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ต าแหน่ง....................................................................  
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ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น 

  
จากการตรวจสอบค าขอ      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(   )  เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  เพราะ  
........................................................................................   
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ลงชื่อ)............................................. 
          (....................................)                          (............................................) 
ต าแหน่ง............................................................          ต าแหน่ง..................................................... 
          วันที่........../............/............                          วันที่

............/............/............. 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๑.๑)  การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

ก. ตั้งแต่  ๑๐-๒๐  ตัว                                                                                         
ข. ตั้งแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 

(๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 
ก. ตั้งแต่  ๕๐-๑๐๐  ตัว 
ข. ตั้งแต่  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป 

(๑.๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
     ก.    ตั้งแต่   ๑๐-๒๐  ตัว   

      ข.    ตั้งแต่  ๒๑  ตัว  ขึ้นไป 
(๑.๔) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก 

ก. ตั้งแต่  ๒๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว 
ข. ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป 

(๑.๕) การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  ๑.๑  -  ๑.๔ 
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

ก. ตั้งแต่  ๕-๑๐  ตัว  
ข. ตั้งแต่  ๑๑-๒๐  ตัว 
ค. ตั้งแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๗๐๐ 

             ๓๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๕๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
      (๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการฆ่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
     ก.  ตั้งแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป     
     ข.  วันละไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
      ก.  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
      ข.  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
(๑) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๒) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
(๓) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู                        
เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
(๔) การประดิษฐ์เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์ 
(๕) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ
การกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพ่ือ
เป็นอาหารสัตว์ 
      ก. โรงงานผลิต 
      ข. สถานที่สะสม  (โกดัง) 

 ค. สถานที่จ าหน่าย 
- ๑  ตันขึ้นไป 
- ไม่เกิน  ๑  ตัน 

(๖) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 

(๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ  เครื่องแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

    (๓)   การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า    ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๔)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน                 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
 (๕)  การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว์  พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด 
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖)  การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง    ยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร   การเร่ขาย   การขายในตลาด     และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้ 

ก. การผลิตเส้นหมี่  วุ้นเส้น 
ข. การผลิตเต้าฮวย  เต้าหู้  เกี้ยมอ๋ี 
ค. การผลิตขนมจีน 
ง. การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 

(๘) การผลิตแปะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

    (๑๐) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง  จันทร์อับ  ขนมเปี๊ยะ 
(๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น
การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

    (๑๒)  การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลอืง  เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ  บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 

ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

    (๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
ก. การผลิต 
ข. การแบ่งบรรจุ 

(๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
    (๑๕)  การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์  น้ าส้มสายช ู

(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร     

ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
ข. ใช้เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงม้า 

(๑๘)  การผลิตผงชูรส 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 ๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

 (๑๙) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

(๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการ
บริโภคในครัวเรือน 
(๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
      ก.  การใช้เครื่องจักร 

ข.  ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

(๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
ก. ใช้เครื่องจักร 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร           
(๒๕) การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิตน้ าแข็งหลอด 
ข. การผลิตน้ าแข็งอ่ืน 

(๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  ๕  แรงม้า
ขึ้นไป 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง 
(๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 

ก. แผนปัจจุบัน 
ข. แผนโบราณ 

(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
     ก.การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู เครื่องส าอางต่างๆ 
     ข. การผลิต  การบรรจุผ้าเย็น    กระดาษเย็น 
(3) การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(4) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(5)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
1,000 
2,000 
๓,๐๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

 
๕ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ ามันจากพืช  

ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่  2 – 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่  5  แรงม้าขึ้นไป 

(2) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
ก. การล้าง  การรม  การอบ 
ข. การสะสมยางดิบต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน 
ค. การสะสมยางดิบตั้งแต่ 1,001 – 2,000 กิโลกรัมต่อวัน 
ง. การสะสมยางดิบตั้งแต่ 2,001 – 3,000 กิโลกรัมต่อวัน 
จ. การสะสมยางดิบตั้งแต่ 3,001 – 4,000 กิโลกรัมต่อวัน 
ฉ. การสะสมยางดิบมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อวัน 

(3) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่ 2 – 5 แรงม้า 
ง. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่  5  แรงม้าขึ้นไป 

(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  5  แรงม้า (โรงสีขนาดเล็ก) 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่  5 – 20 แรงม้า (โรงสีขนาดกลาง) 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่  20  แรงม้าข้ึนไป (โรงสีขนาดใหญ่) 

(5) การผลิตยาสูบ 
ก. โดยไม่ใช่เครื่องจักร 
ข. โดยมีเครื่องจักร 

(6) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
ก. การขัด  กะเทาะหรือเมล็ดพืชใช้เครื่องจักร 
ข. รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวขนาดไม่เกิน  50  แรงม้า 
ค. รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวขนาดไม่เกิน  50 - 100 แรงม้า 
ง. รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวขนาดเกินกว่า  100  แรงม้า 
จ. รถเก่ียวข้าวหรือนวดข้าวนอกพื้นที่เข้ามาประกอบการในพ้ืนที่ 

(ผู้ประกอบการในเขต อ าเภอ) 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
 (6) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  

ฉ.  รถเก่ียวหรือนวดข้าวนอกพ้ืนที่เข้ามาประกอบการในพื้นที่ 
     (ผู้ประกอบการนอกเขตจังหวัด) 

(7) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ยยกเว้นการผลิต
เพ่ือครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

ก.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 – 10 แรงม้า 
ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่  10  แรงม้า ขึ้นไป 

ค.  สะสมหรือบรรจุตั้งแต่  5  ตันขึ้นไป 
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

ก. พ้ืนที่ตากไม่เกิน  1  ไร่ 
ข. พ้ืนที่ตากมากกว่า  1  ไร่ขึ้นไป 
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6.  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะที่เป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ 

ก. ใช้เครื่องจักรหรือก าลังไฟฟ้า 
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 

(2) การหลอม  การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1) 
ก. การหลอม  การหล่อ 
ข. การถลุง 

(๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด การประสาน  การรีด  การ
อัดโลหะด้วย เครื่องจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน (๑) 

ก. การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 
ข. การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 

(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม   นิเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๑)    

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

    (๖)  การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก   หรือการล้างแร่ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์ 

ก. การต่อ  การประกอบ 
ข. การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 
ค. การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม  (ร้านขนาดเล็ก) 

(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

ก. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
ข. การซ่อม  การปรับแต่ง 

(๓) การประกอบเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ 
หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

ก. รถยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล 
ข. ยานยนต์ 

(๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
๕)  การปะ  การเชื่อมยาง 

ก. ร้านขนาดเล็ก 
ข. ร้านขนาดใหญ่ 

(๖)  การอัดผ้าเบรค  ผ้าครัช 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

(๓) (๗) การประดิษฐ์กระดาษต่าง ๆ   
(๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

ก. การเผา 
ข. การสะสม 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในท านอง 
เดียวกัน 
      ก. มีห้องพักตั้งแต่  ๑๐๐  ห้องข้ึนไป  หรือตึกแถวหลังเดียวหรือหลาย
หลังไม่มีลักษณะเป็นตึกแถว  หรือเรือนไม้หลังเดียวหรือหลายหลังก็ตามแต่มี
อาณาเขตเป็นสนามหญ้า  หรือที่ว่างส าหรับให้ผู้พักอาศัยเดินเล่นเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ  

ข. มีห้องพักตั้งแต่  ๕๐  ห้องข้ึนไป  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  ห้อง  หรือมีลักษณะ
เป็นตึกแถว  หรือแม้แต่บางส่วนจะเป็นตึกแถวก็ตาม 

ค. มีห้องพักไม่ถงึ  ๕๐  ห้อง  หรือมีลักษณะเป็นเรือนไม้  หรือแม้แต่
บางส่วนจะเป็นห้องแถวก็ตาม 
(๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน       
      ก.  มีห้องตั้งแต่  ๑๐๐ ห้องข้ึนไป 
      ข.  มีห้องตั้งแต่  ๕๐  ห้องข้ึนไป  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  ห้อง 
      ค.  มีห้องตั้งแต่  ๒๐  ห้องข้ึนไป  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ห้อง 
      ง.  มีห้องไม่ถึง  ๒๐  ห้อง 
(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวงรองเง็ง ดิสโก้เธค คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน 

    (๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นใน                      
ท       ท านองเดียวกัน                             

๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ก. สถานที่ปรับอากาศ   
ข. สถานที่ไม่ปรับอากาศ  
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

  (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ    การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธี
อ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบการสวนสนุก  ตู้เกมส์ เกมส์ออนไลน์ 
(๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์    การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

ก. สนามกอล์ฟ 
ข. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

(๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖)  การให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 

         ๑,๐๐๐ 
 
 
 

           ๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
(๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย
กี่กระตุก  ตั้งแต่  ๕  กี่ข้ึนไป 

ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ แต่ไม่เกิน ๑๐ กี่ 
ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี ่
ค. การปั่นด้าย การกรอด้าย การท่อผ้าด้วยเครื่องจักร 

(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
(๓)  การปั่นฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ          ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บหรือปักผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
การย้อม   การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

11. กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

๑๑. กิจการเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเลื่อย  การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 

ก.โดยใช้เครื่องจักร 
ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

(7) การผลิตชอล์ก  ปูนปาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(8) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
เช่น ผ้าเบรค  ผ้าคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา   กระเบื้องยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ า  
เป็นต้น 
(9) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย 
(11) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

12. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง  กรด  ด่าง  สารออกซิไดส์  
หรือสารตัวท าละลาย 
(๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ   

ก. คลังน้ ามัน 
ข. สถานที่ตั้งปั๊มจ าหน่าย  ๔ หัวจ่ายขึ้นไป 
ค. สถานที่ตั้งปั๊มจ าหน่ายไม่เกิน  ๔ หัวจ่าย 
ง. สถานที่ตั้งปั๊มจ าหน่ายไม่เกิน  ๒ หัวจ่าย 

(๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการ  ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่  การบดชัน 
(๘)  การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
(๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนต์ 

ก. การผลิต 
ข. การล้าง 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
    (๙)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

ก. การผลิต 
ข. การล้าง 

    (๑๐) การเคลือบ  การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์   เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิต  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

ก. การผลิต 
ข. การสะสม  การขนส่ง 

(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะ
น าโรค 

ก. การผลิต 
ข. การบรรจุ 
ค. การสะสม  การขนส่ง 
ง. การจ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืช /ร้านค้าปลีก 

(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
ก. การผลิต 
ข. การบรรจุ 
ค. การสะสม 

 
5,000 
1,000 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

  
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 

 
3,000 
1,000 
100 

13. 
 

กิจการอื่น ๆ 
(1) การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน  2  แรงม้า 
ข. เครือ่งจักรที่มีก าลังรวม  2 – 5 แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังรวมเกิน  5  แรงม้า 

 

 
 

300 
500 

1,000 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทของกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

(บาท) 
 (2)  การผลิต  การซ่อมเครื่ อง อิ เลคทรอนิกส์  เครื่ องไฟฟ้า อุปก รณ์

อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ก. การผลิต 
ข. การซ่อม 

(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

ก. พ้ืนที่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ระหว่าง  500 – 1,000  ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่มากกว่า  1,000  ตารางเมตร 

(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
ก. โกดังสินค้าขนาดเล็ก  พ้ืนที่น้อยกว่า  10,000  ตารางเมตร 
ข. โกดังสินค้าขนาดกลาง  พ้ืนที่  10,000 – 50,000  ตารางเมตร 
ค. โกดังสินค้าขนาดใหญ่  พ้ืนที่มากกว่า  50,000  ตารางเมตร 

(7) การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  บด
ย่อยอุปกรณ์  ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
 

 
 

1,000 
500 
500 
500 

 
500 

1,000 
2,000 

 
500 

1,000 
1,500 
3,000 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


