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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖   ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔   มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามโดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามและนายอําเภอคําชะอี  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัด  หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงต้องรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนงาม 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง   
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
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 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป   
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุง  แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
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(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซ่ึงมีไว้บริการ  

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ  

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร  

เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ  

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
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 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการ  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

และส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน 
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน 

(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
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(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก  

ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
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 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพมิพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการที่เทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือจํากัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจา้พนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ

ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพษิหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวชิาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรับปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรกัษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง 
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  หรือ
ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
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จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๖ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องการมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าหากสถานที่ประกอบการนั้นเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดน้ําเสียต้องจัดหาหรือแก้ไขระบบน้ําเสีย

ให้ถูกสุขลักษณะก่อนที่จะปล่อยสู่ลํารางหรือท่อระบายน้ําสาธารณะ 
(๒) ต้องทําทางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบ่อซ่ึงรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวรแข็งแรง  

ไม่รั่วซึมและน้ําไหลได้สะดวก 
(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําต้องมีลักษณะไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ํา  ในทางสาธารณะ

หรือแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
(๔) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดจะต้องทําพื้นด้วย

วัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมรั่วไหล  หรือน้ําท่วมขังได้  หรือเห็นควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือต้องมี
ทางระบายน้ําหรือป้องกันควัน  กล่ิน  ไอ  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง  
และผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําและความเห็นชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ต้องให้มีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของ 
สัตว์นําโรค  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี 

(๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการนั้น 
(๗) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเป้ือนอันถูกสุขลักษณะ 
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(๘) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนในสถานที่ประกอบการนั้น
และต้องอยู่ในที่ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๙) สถานที่เล้ียงสัตว์ต้องมีที่ขังสัตว์และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ 
(๑๐) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผ่ึงสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอใบรับอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและ
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๗  และขอ้  ๑๘  ด้วย 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
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เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประกอบการค้าประเภทหนึ่งประเภทใด  ซ่ึงกําหนดให้ควบคุมตามข้อ  ๕   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  โดยมิได้รับอนุญาตมีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโพนงาม 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๙ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือ 
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้   

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สัญญา  สีดา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  
เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   

๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรอืแมลง 
การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

ยกเว้น 
 

- 
 

 การเลี้ยงสุกร ยกเว้น - 
    

 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ ยกเว้น  
   - 

 การเลี้ยงสัตว์นํ้า  กระชังปลา สัตว์เลื้อยคลาน  บ่อหรือกระชังละ ยกเว้น - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ ยกเว้น - 
๒ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมตัวละ ยกเว้น - 
๓ การประกอบกจิการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกจิอื่นใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อใหป้ระชาชนเข้าชม  หรือเพือ่ประโยชน์
ของกิจการน้ัน  จะมกีารเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์   
๔ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐ - 
๘ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลอืกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

๙ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีกําลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลงัไม่เกิน ๕ แรงม้าลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือล้างครั่ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํ้าด่ืม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู ไต

ปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรงุรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การน่ึง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมต้ัูง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

๑๘ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี ๋ เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกจิการการทําขนมปงัสด  ขนมปังแห้ง  จันอบั  ขนม
เปี๊ยะ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกจิการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถ่ัวเหลือง  เครื่องด่ืมชนิด
ต่างๆ บรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบง่บรรจุนํ้าตาล ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบง่บรรจุเอททลิแอลกอฮอล์ สรุา  เบียร์  นํ้าส้มสายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลกูช้ินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไอศกรมี  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลงึกัน ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกจิการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
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๓๖ การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร และ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเครื่องทีม่ีกําลงัต้ังแต่  ๕  แรงม้า ข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  

เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระลา้ง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร   
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัไม่เกิน ๑ แรงม้า ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสฟีัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่าง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

๔๐ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รปู ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   
๔๓ การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๔๔ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแปง้มันสําปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจกัร   
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงม้า ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสบู   
  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๘ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว นวด สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 
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๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลงึด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่างๆ  
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกจิการใน
ลําดับที่  ๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกจิการใน
ลําดับที่ ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ  โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการใน ลําดับที่ ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครือ่งจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการในลําดับที่  ๕๒ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๕ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัไม่เกิน  ๑ แรงม้า  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การทําเหมอืงแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร ่ ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพน่สารกัน
สนิมยานยนต์ 

๕๐๐ - 

๕๙ การต้ังศูนย์ถ่วงลอ้  การซ่อม  การปรบัแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมกีารซ่อมหรือ
ปรับปรงุยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จักรยานยนต์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต์ ๓๐๐ - 
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๖๑ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี ่ ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม้   
๖๕ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทํา

ค้ิว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจกัร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัไม่เกิน  ๑  แรงม้า   ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิง่ของด้วยเครือ่งจักร หรือการพน่  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเรจ็ผลิตภัณฑ์จากไม้ หรอืหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๕ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ - 
  ง.  เครื่องจักรที่มกีําลังไม่เกิน ๑ แรงม้า  ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปด้วยเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐ์สิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ - 
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

๗๓ การประกอบกจิการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกจิการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกจิการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรอืกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 
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๗๗ การประกอบกจิการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเงง็ ดิสโกเ้ทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกจิการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกจิการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พเิศษ  การบรหิารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกจิการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์ ๑๐,๐๐๐ - 
๘๔ การประกอบกจิการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกจิการสนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

๘๖ การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรอืการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกต้ังแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกต้ังแต่  ๑๑ กี่ข้ึนไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกต้ังแต่  ๕-๑๐  กี่ ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การปั่นฝ้าย หรอืนุ่นด้วยเครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
๙๐ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผ์้า หรือการพิมพส์ิ่งทออื่น ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๙๓ การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  ก.  เกิน ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕ ตัน ๕๐๐ - 
  ค.  เกิน ๕ ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐ - 
๙๙ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 
๑๐๐ การผลิตชอลก์ ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรอืการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลงัคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน 
ท่อนํ้า เป็นต้น 

๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรอืผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ - 
๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๔ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวทําละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่ก๊าซ  หรือแกส๊ ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนสง่ถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

๑๐๙ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลําดับที่ ๕๘   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ ๕๐๐ - 
  ข.  พ่นสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชัน ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การล้างฟลิ์มรปูถ่าย  หรือฟลิ์มภาพยนตร ์ ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลงิ ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตนํ้าแข็งแหง้ ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลงิ  หรือสารเคมีอนัเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรพูชื  หรือ

พาหะนําโรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ    

๑๒๒ การพิมพห์นังสือหรอืสิง่พิมพ์อื่น ๆ ที่มีลกัษณะเดียวกันด้วยเครื่องจกัร   
  ก.  เครื่องจักรมีกําลังเกิน  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมกีําลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรมกีําลงัไม่เกิน ๑ แรงม้า  ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเครื่องอเิลก็ทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพ์แบบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

๑๒๖ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  ก พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  ข พื้นที่ใช้วางวัตถุเกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางวา ๕๐๐ - 
  ค  พื้นที่ใช้วางวัตถุเกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  ง  พื้นที่ใช้วางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกจิการโกดังสินค้า ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพส์ลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

                เขียนที่................................................................. 
               ........................................................................... 
 

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

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  .......................................................................................อายุ..............ป ี
ที่อยู่  เลขที่ ..................หมู่ที.่........................ ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................  
แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ................................จงัหวัด............................................................
โทรศัพท.์........................................................ตําแหน่ง  (    )  ผู้จัดการ  (    )  ผู้รับมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจ  ลงวันที่..........................................ช่ือสถานประกอบการ...............................................................
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ ..................หมูท่ี่.................... ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................  
แขวง/ตําบล........................ เขต/อาํเภอ.............................จงัหวัด............................โทรศัพท์...........................
พื้นที่ประกอบการ..................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร...................แรงม้า จํานวนคนงาน......................คน 
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน   
รวม....................ประเภท คือ 
     (๑)  .................................................................................................................................................. 
     (๒)  ................................................................................................................................................... 
     (๓)  ................................................................................................................................................... 
  พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

(    ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการหรอืบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ 
(    ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(    ) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 
 
 



แผนท่ีและแผนผังท่ีต้ังสถานประกอบกิจการพอสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งกฎ ระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
ทุกประการ 

                                                           (ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรบัใบอนุญาต 
          (....................................................) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                       

 

                       

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขทีร่ับ................/............................  เอกสาร    �    ครบ    �    ไม่ครบ 
นัดรับใบอนุญาต/ผลการพิจารณา    วันที่.....เดือน........................พ.ศ................................. 
อื่นๆ................................................................................................................................... 

 

                                             (ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าที ่
                  (                                   ) 

 



แบบ  กอ. ๒ 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                เขียนที่................................................................. 
               ........................................................................... 

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

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลโพนงาม 
 

  (ช่ือสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)......................................................................................
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ ..................หมูท่ี่.................... ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................  
แขวง/ตําบล....................... เขต/อําเภอ............................จังหวัด.............................โทรศัพท.์...........................
โดยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................อายุ....................ปี 
ตําแหน่ง  (    )  ผู้จัดการ  (    )  ผู้รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ  ลงวันที่.......................................... 
  โดยที่ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพได้  (   )  สูญหาย  (   )  ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   
  ข้าพเจา้จงึขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยได้ย่ืนคําขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาดังน้ี 
  ๑.  ......................................................................................................................................... 
      ๒.  ......................................................................................................................................... 
                     ๓.  ........................................................................................................................................ 

 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                   (..................................................) 

คําช้ีแจง  ๑.  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน  
                 เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ๒.  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิม 
                 เท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 
ความเห็น      คําสั่ง 
............................................................   ........................................................... 
      

(ลงช่ือ)................................................           (ลงช่ือ)................................................. 
        (..............................................)         (..................................................) 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลโพนงาม             นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลโพนงาม 


