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เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2564 
 
 
 

หลักการ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

 
 

เหตผล 

เพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชนในเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เป็นการควบคุมผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. 2564 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง โดยความเห็นชอบจากสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบลเจาทองและนายอ าเภอภักดีชุมพล จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่องการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. 2564 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ๑๕ วัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ และค าสั่ง อ่ืนใดซึ่งบัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัติหรือขัดแย้งกับ
ข้อบัญญัติต าบล ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2564 นี้แทน 

“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
“ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า  นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปประจ า

สถานีอนามัย  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตท้องถิ่น  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ การค้า ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรการผลิต หรือ
การให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 ผู้ประกอบกิจการ ข้อ ๕(๒) “การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ดังนั้นเพ่ือควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน ต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง ” แนวการควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ 
รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. ๒๕๖๐” และหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/
พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

ข้อ ๔  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติต าบลเรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ
ต าบลนี้แทน 
 ข้อ ๕  ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเ์ลี้ยง 
       (๑) การเพาะพนัธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
       (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
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    (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว ์ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย
ในตลาด 
       (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
       (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
       (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
       (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็น
อาหาร 
       (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
       (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่
ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
       (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
       (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา 
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
       (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่างอื่น 
       (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
       (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
       (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ 
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
       (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี
คล้ายคลึงกัน 
       (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
       (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว ์
           (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
          (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
          (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
          (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
          (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
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(๑๕) การผลติน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครือ่งจ าหน่ายอัตโนมัติ 

         (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
         (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
         (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
         (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
         (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
         (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
         (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
         (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
         (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด 
           (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
            (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
       (๓) การผลิต บรรจุส าล ีผลิตภัณฑ์จากส าลี 
      (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
       (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ า ยาท า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาดต่าง ๆ 
  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
       (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
       (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
       (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้ง
อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
       (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ กต็าม 
       (๕) การผลิตยาสูบ 
       (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
       (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
       (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
       (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก ออ้ย ขา้วโพด 
  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
       (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร่ 
       (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
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    (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือ
ก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
       (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
      (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
       (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
       (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
      (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
       (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
       (๔) การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
       (๕) การล้าง ขัดส ีเคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
       (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
       (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
       (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
       (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออปุกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
       (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
       (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
       (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
       (๔) การอบไม้ 
       (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
       (๖) การผลติสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
       (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
       (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
       (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
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       (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
       (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในนองเดียวกัน 
       (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอ
เกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
       (๙) การประกอบกิจการสระวา่ยน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
          (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
          (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
          (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
          (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
          (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
          (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
          (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
          (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
          (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
          (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
          (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
          (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชัว่คราว 
          (๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัว
ลากตู้บรรจุสินค้า 
  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
       (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
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   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กดัสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด 
โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
          (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
          (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
          (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่น
ใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท า
ละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลติ สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (๙) การผลิต ล้างฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 
          (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
          (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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          (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
          (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
          (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
          (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
          (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
          (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพแ์บบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
          (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
          (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
          (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลติภณัฑ์จากยาง 
          (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
                                                           (ลงนาม)...................................................... 

                          (นางสาวอรุณี ธงเฉลิม) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 

เห็นชอบ 
 
 (ลงนาม).................................................. 
                  (นายทินพล เฉลิมวสุธา) 
                    นายอ าเภอภักดีชุมพล 



 

 


