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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ได้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดและนายอําเภอฆ้องชัย จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลโคกสะอาดรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขาหนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
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(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธอี ื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
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(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟั น แชมพู ผ้ า เย็ น กระดาษเย็ น เครื่ อ งสํ า อาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุ ง แร่ การหลอม หรื อ หล่ อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าว
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
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๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพั ก อาคารชุดให้ เช่า ห้องเช่า หรือ ห้อ งแบ่งเช่ า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๙) การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการ การเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ําตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
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๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทรายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บดหรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
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(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิ ต สะสม ขนส่ ง ดอกไม้ เ พลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น ส่ ว นประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๕ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่
ที่ใช้ประกอบการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดในลักษณะที่เป็นการค้า
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๙ ผู้ ใ ดประสงค์ ที่ จ ะประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพซึ่ ง ต้ อ งควบคุ ม
ตามข้อบัญญัติตําบลนี้ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ กอ. ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดกําหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๔ ต้ อ งปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใ ช้ ป ระกอบกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ําหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว
ระบายน้ําได้สะดวก
(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร
เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครกให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมหรือต้องมีเครื่องระบายน้ําเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสีย ความกระเทือน
ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๖) ต้ อ งให้ มี แ สงสว่ า งและการระบายอากาศเพี ย งพอและต้ อ งจั ด สถานที่
มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นําโรค
(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
(๙) ต้ อ งจั ด ให้ มี ส้ ว มอั น ได้ สุ ข ลั ก ษณะจํ า นวนเพี ย งพอกั บ จํ า นวนคนที่ ทํ า การอยู่
ในสถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือ ผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือ ผึ่งสินค้าตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ข้อ ๑๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ ๘ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ. ๒
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ
ของการประกอบการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ
ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนําโรค
(๒) ต้ องมี การดู แลรั กษาความสะอาดที่ รองรั บขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กู ลไม่ ให้ เป็ นที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนําโรคได้และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
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(๔) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร
เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ข้อ ๑๔ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจกํ า หนดเงื่ อ นไขโดยเฉพาะระบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ใบอนุ ญ าตฉบั บ หนึ่ ง ใช้ สํ า หรั บ กิ จ การค้ า ประเภทเดี ย วและสํ า หรั บ สถานที่ แ ห่ ง เดี ย ว
ถ้ า ประกอบกิ จ การค้ า ซึ่ ง กํ า หนดให้ ค วบคุ ม หลายประเภทในขณะและสถานที่ เ ดี ย วกั น ให้ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ข้อ ๑๗ การต่ อ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คํ า ขอต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบ กอ. ๓
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ให้ต่อใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้อง
ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคําร้องบอกเลิก
กิจการค้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ. ๔
ข้อ ๑๙ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ กอ. ๔
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ. ๔ ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้
รับทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ แ บบ กอ. ๒ โดยประทั บ ตราสี แ ดงคํ า ว่ า
“ใบแทน” กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตําบลนี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๓ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจกํ า หนดตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข
หรือรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะกิจหรือเฉพาะรายได้
ข้อ ๒๔ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๒
(๓) คําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ. ๓
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ. ๔
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๒๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง กํ า หนดให้ ค วบคุ ม ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กรณี ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตมาแล้ ว สองครั้ ง และมี เ หตุ ผ ลที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตอี ก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
ข้อ ๒๖ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้ผู้ดําเนินการตามประเภทที่
ข้อ บัญ ญั ตินี้ กํ าหนดเป็น กิ จการที่ ต้ อ งมี การควบคุ ม ตามข้อ ๔ ในลั ก ษณะที่เ ป็ นการค้ า โดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทถ้วน
ข้อ ๒๗ ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาทถ้วน
ข้อ ๒๘ บรรดาความผิ ด ซึ่ ง ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ห ากได้ ชํ า ระค่ า ปรั บ เต็ ม จํ า นวน
ตามอัตราที่กําหนดไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ ๒๙ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น กํ า หนดไว้
ในใบอนุญาตตามข้อ ๒๑ ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทถ้วน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะในข้อ ๔ อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นกิจการ
ที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ให้เ จ้าของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง ดําเนินการแจ้ งขออนุ ญ าตต่อ เจ้า พนักงานท้อ งถิ่ น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิจิตร มูลเอก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่
ประเภทกิจการ
อัตราค่าธรรมเนียม
๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
- เกิน ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๒๐ ตัวขึ้นไป
๒๐๐
๑.๒ การเลี้ยงสุกร
- เกิน ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
๒๐๐
- เกิน ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
๓๐๐
๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
- ตั้งแต่ ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๒๐๐
๑.๔ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
- เกิน ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๒๐๐
- เกิน ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
๓๐๐
๑.๕ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
- ไม่เกิน ๕ ตัว
๕๐
- เกิน ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ ตัว
๑๐๐
- เกิน ๑๐ ตัวขึ้นไป
๑๕๐
๒ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๒.๑ การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว ซอสอื่น ๆ
- โรงงาน
๑,๐๐๐
- สะสม และการทํา
๒๐๐
๒.๒ การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก สัตว์ หรือพืช
- ทําหรือตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเคี่ยวมันกุ้ง
๓๐๐
ทํามันหมู

- ๒ ลําดับที่

๒.๓

๒.๔

๒.๕
๒.๖

๒.๗

๓
๓.๑

๓.๒

ประเภทกิจการ
- การนึ่งปลา การต้มปลา ซึ่งใช้แทนการนึ่ง
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ต่อ/วัน
ข. เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ต่อ/วัน
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
- โรงงานใช้เครื่องจักร
- ไม่ใช้เครื่องจักร
การแกะ การล้างสัตว์น้ํา
- การแกะกุ้ง/ปลา/หอย
- ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๐๐ กิโลกรัม/วัน
- ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ กิโลกรัม/วัน
- ตั้งแต่ ๒๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป/วัน
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
- โรงงานผลิตลูกชิ้น
การผลิต น้ํากลั่น น้ําบริโภค
- โรงงานผลิตน้ํากลั่น
- โรงงานผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด
- เจาะน้ําบาดาล ด้วยเครื่องจักร เพื่อจําหน่าย
การผลิตน้ําแข็ง
- โรงงานผลิตน้ําแข็ง
- การต้มกลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้ําส้มสายชู
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
- โรงงาน
- สะสมและการทํา
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๑๕ แรงม้า)
- โรงสีข้าวขนาดกลาง (เกิน ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า)
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (เกิน ๔๐ แรงม้า)

อัตราค่าธรรมเนียม
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

- ๓ ลําดับที่
ประเภทกิจการ
อัตราค่าธรรมเนียม
๓.๓ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
- โรงงานขัด กะเทาะ และบดเมล็ดกาแฟ โกโก้ และเมล็ดพันธ์อื่นนอกจากข้าว
๓๐๐
- โรงงานนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
๒๐๐
๓.๔ การผลิต และสะสมปุ๋ย
- ใช้เครื่องจักร
๓๐๐
- ไม่ใช้เครื่องจักร
๑๐๐
๔ กิจการเกี่ยวกับการโลหะ หรือแร่
๔.๑ การกลึง การเคาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
๒๐๐
โลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าชหรือไฟฟ้า
๔.๒ การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
- การกอง การสะสมแร่ยิปซัม ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
๕,๐๐๐
- การกอง การสะสมแร่ยิปซัม ที่มีพื้นที่เกิน ๑ ไร่
๑๐,๐๐๐
๕ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๕.๑ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
๒๐๐
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๔๐๐
๕.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
๒๐๐
- กิจการที่มีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๔๐๐
๕.๓ ร้านขายรถจักรยานยนต์ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย
๑,๐๐๐
๕.๔ ร้านขายเครื่องยนต์เรือ ที่มีบริการซ่อมหรือปรับปรุงด้วย
๑,๐๐๐
๕.๕ สถานประกอบการที่ ล้าง อัดฉีดยานยนต์
๒๐๐
๕.๖ สถานประกอบการที่ผลิต ซ่อม และอัดแบตเตอรี่
๑,๐๐๐
๕.๗ ร้านปะยาง เชื่อมยาง
๒๐๐
๕.๘ ร้านอัดผ้าเบรก คลัตช์
๓๐๐

- ๔ ลําดับที่
ประเภทกิจการ
๖ กิจการเกี่ยวกับไม้
๖.๑ การเลื่อยและซอยไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป โดยใช้เครื่องจักร
- เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๒ แรงม้า
- เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๒ แรงม้า - ๕ แรงม้า
- เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๕ แรงม้า
๖.๒ การเลื่อย และซอยไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่ใช้เครื่องจักร
๖.๓ การเลื่อย และการซอยไม้ที่แปรรูปแล้ว
- โดยไม่ใช้เครื่องจักร
- โดยการใช้เครื่องจักร
๗ กิจการเกี่ยวกับการบริการ
๗.๑ - หอพัก ห้องพัก ขนาด ๑๐ - ๒๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก ขนาด ๒๑ - ๓๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก ขนาด ๓๑ - ๔๐ ห้อง
- หอพัก ห้องพัก เกิน ๔๐ ห้อง
- ห้องเช่า ขนาด ๕ - ๑๐ ห้อง
- ห้องเช่า ขนาด ๑๑ - ๒๐ ห้อง
- ห้องเช่า เกิน ๒๐ ห้อง
๗.๒ ร้านอาหารที่มีดนตรี หรือคาราโอเกะ
๗.๓ ร้านเสริมสวย หรือห้องแต่งผม
๘ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
๘.๑ - ร้านเย็บผ้าที่มีจักร ๕ ตัวขึ้นไป
- ร้านซักอบรีด หรืออัดกลีบผ้า
- ร้านย้อมผ้า หรือกัดสีผ้า รวมถึงสิ่งทออื่น
๙ กิจการเกี่ยวกับดิน หิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๙.๑ - สะสมไม่เกิน ๑ ตัน
- สะสม ๑ - ๕ ตัน
- สะสมเกิน ๕ ตัน - ๑๐ ตัน
- สะสมเกินกว่า ๑๐ ตันขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม

๓๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๖๐๐

- ๕ ลําดับที่
ประเภทกิจการ
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
๑๐.๑ โรงงานบรรจุก๊าชหุงต้ม
๑๐.๒ การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง
- คลังน้ํามัน
- สถานที่บริการจําหน่าย (ปั๊ม)
- ร้านค้าย่อย
๑๐.๓ การสะสมถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
๑๐.๔ โรงโม่หิน
๑๑ กิจการอื่น ๆ
๑๑.๑ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๑.๒ การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่ประกอบกิจการค้าไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
ข. พื้นที่ประกอบกิจการค้าเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
๑๑.๓ โกดัง เก็บสินค้า
๑๑.๔ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้แล้ว
๑๑.๕ การผลิต การบรรจุ การสะสมถุงพลาสติก ฟาง หลอดกาแฟ ฯลฯ
- โรงงานผลิต - บรรจุ
- โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก
- โกดังเก็บสินค้าขนาดกลาง
- โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่
๑๑.๖ การก่อสร้าง
- การก่อสร้างตึกอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง มลพิษ
ที่ทําให้ระคายต่อระบบหายใจ

อัตราค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๗๕๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

(แบบ กอ. ๑)
แบบคํารับใบอนุญาต
เขียนที่…………………………………………………..
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า....................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..................................
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.....................................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................................
มีคนงาน.................................คน ใช้เครื่องจักรขนาด..................................................แรงม้า
( ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท.........................................
ณ บริเวณ.......................................................โดยวิธีการ.......................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่...................................................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่..............................................................
เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่.....................................................................................
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดอยู่ที่......................................................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..................................................................................พร้อมคําขอนี้
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว...........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ คือ
๓.๑…………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………......

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..........................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตําแหน่ง............................................
วันที่........../........../........

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(..............................................)
ตําแหน่ง............................................
วันที่........../........../........

(แบบ กอ. ๒)
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่.................เลขที่....................../......................
อนุญาตให้........................................................สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย........ถนน................................ตําบล.....................อําเภอ.................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์......................................
ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...........................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย........................ถนน.......................................ตําบล.............................อําเภอ............................
จังหวัด.....................โทรศัพท์...................โทรสาร.......................มีพื้นที่ประกอบการ................ตารางเมตร
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด................................................แรงม้า จํานวนคนงาน.................................คน
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................................บาท (........................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่..................ลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ......................
ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบัญญัติตําบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๓.๑.................................................................................................................................
๓.๒.................................................................................................................................
๓.๓.................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...........................เดือน..........................พ.ศ........................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน........................พ.ศ........................
(ลงชื่อ)...........................................
(..........................................)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ทีห่ มดอายุ

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

(แบบ กอ. ๓)

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ...................อบต................................จังหวัด.................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.........................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่....................เลขที่.........../..............ออกให้เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ............
(เจ้าพนักงานท้องถิ่นถิ่น).......................................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑) .....................................................................................................................................
๓.๒) .....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(............................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาตเพราะ…………….........
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตําแหน่ง........................................
วันที่........../............/............

คําสั่งของพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่............/............/.............

(แบบ กอ. ๔)

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เขียนที่............................................................
วันที่..................เดือน.......................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า......................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ.........................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ.........................อบต...........................จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................
๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท............................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................
ถนน.........................ตําบล.........................อําเภอ...........................................จังหวัด..................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
พร้อมคําขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังนี้ คือ
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัว...............................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓) หลักฐานอื่น ๆ
๒.๓.๑) ........................................................................................................
๒.๓.๒) ........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(..........................................)
ใบรับแจ้ง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตําแหน่ง........................................................
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๔๐๘๘๔ ได้รับคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่........../....................จาก (นาย/นาง/นางสาว)....................................................
(ลงชื่อ)..........................................
(.........................................)
ตําแหน่ง.......................................
คําสั่งของพนักงานท้องถิ่น
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบคําขอ
( ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจ้งได้
( ) เห็นสมควรไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพราะ
........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(....................................)
ตําแหน่ง.....................................
วันที่........../............/............

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่............/............/.............

