เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนและนายอําเภอท่าบ่อ จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโคกคอนตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
“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
ข้อ ๕ ให้ กิ จ การประเภทต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น กิ จ การที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่ า หรื อ ชํ า แหละสั ต ว์ ยกเว้ น ในสถานที่ จํ าหน่ า ยอาหาร เร่ ข าย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
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(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสม หรื อ แบ่ ง บรรจุ อาหารหมั ก ดอง แช่ อิ่ ม จากผั ก
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๗) การผลิต บะหมี่ มั กกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรื อ ผลิ ตภั ณฑ์ อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
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(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิ ต บรรจุ ย าสี ฟั น แชมพู ผ้ า เย็ น กระดาษเย็ น เครื่ อ งสํ า อาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํา ยาทํา ความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
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(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิ ต หรื อ แบ่ ง บรรจุ แ ป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง แป้ ง สาคู แป้ ง จากพื ช
หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๕.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ า ยผลิ ต ผลของมั น สํ า ปะหลั ง ข้ า วเปลื อ ก อ้ อ ย
ข้าวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต
ใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลื อ บ ชุ บ โลหะด้ ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต
ใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
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(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
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(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาต
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (๙.๑)
(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
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(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ด้ ว ยซี เ มนต์ หรื อ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้ า ง การขั ด ด้ ว ยการพ่ น ทรายลงบนพื้ น ผิ ว กระจก แก้ ว หิ น
หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๖.๕)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลื อ บ ชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์ หรื อ
วัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
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(๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓)
(๑๓.๔)
(๑๓.๕)
(๑๓.๖)
(๑๓.๗)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุ มตามข้อ บัญญัตินี้ที่ตั้ง อยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ ทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้ อ งมี ห้ อ งน้ํ า และห้ อ งส้ ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอั นตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ว ย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
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(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ ประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกคอน ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เ กิดมลพิษทางเสียงหรื อ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รบั ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตให้ใช้ได้
สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่เจ้าของสถานประกอบกิจการไม่มาดําเนินการด้วยตนเอง
หรือเป็นผู้แทนรับมอบอํานาจ กรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือ มีหนังสือแจ้งคํา สั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
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หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง ความล่ า ช้ า ทุ ก เจ็ ด วั น จนกว่ า จะพิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ
พร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๐ ผู้ไ ด้ รั บอนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บห้ า วั น นับ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รับ หนั งสื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนเท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่น คํ าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่น คํ าขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ชํ า ระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชํ า ระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกคอน
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
บุญกร บุตรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่
๑.

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
๑.๑ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า โค กระบือ
ก. ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ไม่เกิน ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
จ. ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ไม่เกิน ๓๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๓๑ - ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก
ก. ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต่ ๑,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์น้ํา
ก. การค้าปลีก
(๑) พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
(๒) พื้นที่เลี้ยงเกิน ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข. การเพาะเลี้ยง หรือการค้าส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐

-๒ลําดับที่

๒.

๓.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
๓,๐๐๐
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิ จการนั้น
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่
ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
๒๐๐
๒.๑.๑ โค กระบือ สุกร
ตัวละ
๒๐๐
๒.๑.๒ แพะ แกะ
ตัวละ
๑๐
๒.๑.๓ เป็ด ไก่ ห่าน
ตัวละ
๓,๐๐๐
๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
๓,๐๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
๓,๐๐๐
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
๓,๐๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือ
กรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
๓,๐๐๐
๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือ
พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์
๓,๐๐๐
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
กิ จการที่ เกี่ ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้ นในสถานที่ จํ าหน่ าย
อาหาร การเร่ ข าย การขายในตลาด และการผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภค
ในครัวเรือน
๓.๑ การผลิ ต สะสม หรื อ แบ่ งบรรจุ น้ํ าพริ กแกง น้ํ า พริ กปรุ งสํา เร็ จ
๓,๐๐๐
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
๓,๐๐๐
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้ า ปลาเจ่ า กุ้ งเจ่ า ปลาส้ ม ปลาจ่ อม แหนม หม่ํ า ไส้ กรอก กะปิ
น้ํ า ปลา หอยดอง น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู ไตปลา หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
ประเภทกิจการ

-๓ลําดับที่

ประเภทกิจการ
๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก
บดนึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ ว
เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จาก
น้ํานมสัตว์
๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
๓.๑๓ การผลิ ต สะสม หรื อแบ่ งบรรจุ ใบชาแห้ ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่ ม
ชนิดผงอื่น ๆ
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุร า เบียร์
ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา
น้ําจากพืชผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

-๔ลําดับที่

๔.

๕.

๖.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
๓,๐๐๐
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
๓,๐๐๐
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๓,๐๐๐
ประเภทกิจการ

กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งสํ า อาง
ผลิตภัณฑ์
๔.๑ การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
๔.๕ การผลิ ตผงซั ก ฟอก สบู่ น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือ
ผลิตภั ณ ฑ์ ทําความสะอาดต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
๕.๑.๑ ใช้แรงงาน
๕.๑.๒ ใช้เครื่องจักร
๕.๒ การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสํา ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจาก
พืชหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช
๕.๙ การตาก สะสม ขนถ่ ายผลิ ตผลของมั นสํ าปะหลั ง ข้ าวเปลื อก อ้ อย
ข้าวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
๖.๒ การถลุ งแร่ การหลอม หรื อหล่ อโลหะทุ กชนิด ยกเว้ นกิจการที่ได้รั บ
อนุญาตใน ๖.๑

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๓,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๖,๐๐๐

-๕ลําดับที่

๗.

๘.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๖.๒.๑ ประเภทโรงงาน
๔,๐๐๐
๖.๒.๒ ประเภทร้าน
๖,๐๐๐
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
๖,๐๐๐
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
๖,๐๐๐
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖.๑
๖.๕ การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
๖,๐๐๐
อนุญาตใน ๖.๑
๖.๖ การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๖,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
๓,๕๐๐
๖,๐๐๐
๗.๒ การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๖,๐๐๐
๗.๓ การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่ องกล ซึ่งมีไว้
๖,๐๐๐
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
๗.๕ การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
๓,๐๐๐
๗.๖ การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
๕,๕๐๐
๗.๗ การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
๕,๕๐๐
๗.๘ การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
๕,๕๐๐
๗.๙ การสะสม การซ่ อมเครื่ องกล เครื่ องจั กรเก่ า หรื ออุ ปกรณ์ ที่ เป็ น
๕,๕๐๐
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ
๓,๐๐๐
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้
๕,๐๐๐
ด้วยเครื่องจักร
ประเภทกิจการ

-๖ลําดับที่

๙.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๘.๓ การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้
๓,๐๐๐
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
๘.๔ การอบไม้
๓,๐๐๐
๘.๕ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
๓,๐๐๐
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด
๓,๐๐๐
ด้วยกระดาษ
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
๕,๕๐๐
๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน
๘.๘.๑ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
๕,๕๐๐
๘.๘.๒ เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๖,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ
๓,๕๐๐
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๓,๕๐๐
๙.๓ การประกอบกิ จการนวดเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่เป็นการให้บริ การที่ ได้รั บ
๓,๕๐๐
อนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิ จการสถานที่ อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
๓,๕๐๐
เว้ น แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๕ การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พั ก ที่ มิ ใ ช่ โ รงแรมที่ จั ด ไว้ เพื่ อ
๓,๐๐๐
ให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
๓,๕๐๐
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๓,๐๐๐
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง
๓,๐๐๐
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๓,๐๐๐
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน ๙.๑
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
๓,๐๐๐
ในทํานองเดียวกัน
ประเภทกิจการ

-๗ลําดับที่

๑๐.

๑๑.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓,๐๐๐
๙.๑๑ การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต่ ง ผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
๓,๐๐๐
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๓,๐๐๐
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
๓,๐๐๐
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
๓,๐๐๐
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
๓,๐๐๐
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๓,๐๐๐
๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
๓,๐๐๐
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกาย
๓,๐๐๐
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
๓,๐๐๐
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
๓,๐๐๐
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๓,๐๐๐
๑๐.๑ การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วย
กี่กระตุก
๓,๐๐๐
๑๐.๒ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุน่ หรือใยสังเคราะห์
๓,๐๐๐
๑๐.๓ การปั่นฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
๓,๐๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๓,๐๐๐
๑๐.๕ การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออืน่ ๆ ด้วยเครื่องจักร
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
๓,๐๐๐
๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
๓,๐๐๐
๑๐.๘ การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิง่ ทออื่น ๆ
๓,๐๐๐
ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
๑๑.๒ การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

-๘ลําดับที่

๑๒.

ประเภทกิจการ
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๑๑.๒
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน
หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖.๕
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
๑๒.๓ การผลิ ต การกลั่ น การสะสม การขนส่ งน้ํ ามั นปิ โตรเลี ยมหรื อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
๑๒.๓.๑ คลังน้ํามัน
๑๒.๓.๒ สถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
ก. มีหัวจ่ายไม่เกิน ๔ หัว
ข. มีหัวจ่ายมากกว่า ๔ หัวขึ้นไป
๑๒.๓.๓ สถานที่จําหน่ายบรรจุถังหรือตู้ยอดเหรียญ
๑๒.๓.๔ สถานที่จําหน่ายปลีกบรรจุขวด
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗.๑
๑๒.๖ การผลิ ตสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อผลิ ตภั ณฑ์ ด้ วยยางเที ยม พลาสติ ก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

-๙ลําดับที่

๑๓.

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๖,๐๐๐
๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน
๖,๐๐๐
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๖,๐๐๐
๑๒.๙ การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
๑,๕๐๐
๑๒.๙.๑ การผลิต
๑,๕๐๐
๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย
๑,๕๐๐
๑๒.๙.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร์
๑,๕๐๐
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๓,๐๐๐
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๓,๐๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแห้ง
๓,๐๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
๓,๐๐๐
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๓,๐๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๓,๐๐๐
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๓,๐๐๐
กิจการอื่น ๆ
๓,๐๐๐
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๑,๕๐๐
๑๓.๒ การผลิ ต ซ่ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
๓,๐๐๐
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑,๕๐๐
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
๑,๕๐๐
๑๓.๕.๑ ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา
๓,๐๐๐
๑๓.๕.๒ เกิน ๔๐๐ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางวา
๕,๐๐๐
๑๓.๕.๓ เกิน ๘๐๐ ตารางวาขึ้นไป
๓,๐๐๐
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า
๑,๕๐๐
๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ประเภทกิจการ

-๑๐ลําดับที่

ประเภทกิจการ
๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

คําขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

๑. ข้าพเจ้า................................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย.....................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม..........................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
๒. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อืน่ ๆ ระบุ.....................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ...............................................................
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต
(............................................)

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

ส่วนของผูข้ อรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)................................................................................................................
๒)................................................................................................................
๓)...............................................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง...........................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล..........................อําเภอ...........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.........................................
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (..................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า การประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตนี้ เ ป็ น การขั ด ต่ อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย
(๔.๑)......................................................................................................................
(๔.๒)........................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ) .................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง ..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

เลขที่รับ................/...............
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่.......... เดือน…………….……… พ.ศ. ………………….
ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ.................. ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………...
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์……………………………………
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท……………………....................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยชื่อสถานประกอบกิจการว่า ………………………………………..............................................................................
พื้นที่ประกอบการ…………………..… ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร……………แรงม้า จํานวนคนงาน ……………คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ ........... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย…………................………..……ถนน………………..…………..
ตําบล………………….. อําเภอ…………………………จังหวัด …………….…โทรศัพท์………………………….……
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………..........
๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………..........
๔.๓ ……………………………………………………………………………………………………………..........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………….. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(……………………………………………)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ ......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ................ปี สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ .......................................................... อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..............ตรอก/ซอย .........................
ถนน ................................. ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด ..................................
โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ...................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................
มีสํานักงานอยู่ที่......................หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน .....................................
ตําบล .............................อําเภอ ................................จังหวัด ................................โทรศัพท์................................
โทรสาร.................................... ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต มีดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่............
ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ตําบล ...............................อําเภอ .............................
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่................
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ตําบล .................................อําเภอ ..........................
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................... ตั้งอยู่เลขที่ ............
หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ตําบล....................................
อําเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร.........................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่ ...................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่...........................................................................
(เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพได้
สูญหาย
ถูกทําลาย
อื่น ๆ เมื่อวันที่..................................................................................................................

๓. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
๖. เอกสารอื่น ๆ ...................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ................................................
(..............................................)
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

