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เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลห้วยกระบอก  
เรื่อง  ควบคมุกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
********************************** 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลห้วยกระบอกโดยความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย    
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก“เทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543” 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 

ประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “ของเสียอันตราย” หมายความว่ามูลฝอยส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือ ส่ิงอืน่ใดท่ีปนเป้ือน
สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน 
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  “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

********************************* 
ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบล   

ห้วยกระบอก 
  ๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
   (๑) การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 

     เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก 
     เก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

  ๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
    (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

     ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ 
     เป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน 
     หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขายการขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว น้ าจ้ิมหรือ
        ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
   (2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
        ปลาส้มปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะป ิน้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ    
        ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น 
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   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว 
        กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้นเกี้ยมอี๋        
        เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรน ีสปาเกต็ต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่นๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
       ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน ์
       น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
       เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

  ๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
   (๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 
 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้า เย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทัง้ สบู่ท่ีใช้กับ 

   ร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 
 
 

 ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
        (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ 
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     ในท านองเดียวกัน 
 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
 (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

 ๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆด้วยโลหะหรือแร่ 
(๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ 
     ไฟฟ้ายกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น 
     กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

 ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากา 
     หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ 
   จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ 
   เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ 
   ของยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

 ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก 
     ไม้หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
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(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
 ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม 

   กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

  ท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
      (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราว 

  ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น 
     ในท านองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแงง็ ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู ้ 

        เพลงหรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น 

   การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
    (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านอง 

     เดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมาย 
       ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกมส์ 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
       หรือส่ิงแวดล้อม 
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
 
 

 ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
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(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ 

 ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต ์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่บด 
     หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
       ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

 ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ 
     ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๗) การโม ่สะสม หรือบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
 
 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
       ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
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(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจการอื่นๆ 
(๑) การพิมพ์หนงัสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
     หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
     เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ ์เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ีกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม 
อาคาร มีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการท่ีมีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
************************************ 
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ส่วนที ่๑ 
สถานทีต่ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภบิาล 

 
  ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเล้ียงเด็ก 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครอง สุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะ และประเภทของสถานประกอบกิจการ 
  การก าหนดสถานท่ีอื่นใดเพิ่มเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบป้องกันตามวรรค
หนึ่ง  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
   ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมาย       
ว่าด้วยโรงงาน  
  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องเป็นอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรงและเหมาะสมท่ีจะ
ประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร       
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน      
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง  
  ข้อ 10 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ     
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูก
สุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน  
  ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
  (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น อยู่เสมอ  
  (๒) ในกรณีท่ีมีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๑3 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ และจัดให้มีการ
ระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
  ในกรณีท่ีมีน้ าท้ิงหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการของสถาน
ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนด 
  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถานประกอบ
กิจการท่ีต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด ให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐาน
ของบ่อดักไขมันดังกล่าว 



-10- 
 

 

   ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ ท่ีเป็นพาหะน าโรค           
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า ของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร  การปรุง
อาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบั ติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท้ังนี้             
ตามเทศบัญญัติท้องถิ่น  
  ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และ
ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 
  ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าด่ืมสะอาดท่ีมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค
ของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าด่ืมท่ีสะอาดและปราศจาก     
ส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานท่ีต้ังน้ าด่ืมและลักษณะการน าน้ ามาด่ืมต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจาก
ส่ิงสกปรกหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ
กิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต  
 

ส่วนที่ ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

 
  ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการท่ีมีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานท่ี ท่ีปลอดภัยส าหรับ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย       
วัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ 21 สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีท่ีช าระร่างกายฉุกเฉินและท่ีล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัยส าหรับ
การใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดต้ังในลักษณะท่ีแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบป้องกัน
อันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตราย จากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ท้ังนี้ การจัด
วางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมี
การดูแล ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
  ข้อ ๒3 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



-11- 
 

 

  ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น 
 

หมวด ๓ 
ใบอนญุาต 

********************************* 

ข้อ ๒5 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 
ท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยท่ัวไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
  ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเทศบาลต าบลห้วยกระบอกใน
ลักษณะท่ีเป็นการค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดส่ิงปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก าจัด ท่ีอื่น)  
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด)  
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)  

(๗) หลักฐานอื่นท่ีจ าเป็น  
ข้อ ๒7 เมือ่ได้รับค าขอรบัใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายใบอนุญาตใหเ้จ้าพนักงานท้องถิน่ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้           
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน         
เทศบัญญัตินี้ 

 
 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลา 
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ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ      
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๒9 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 

ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓1 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ 
ท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ       
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต        
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓2 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ    
ส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕             
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม    
ท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓4 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓5 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั 
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ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก าหนด 

ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 

ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๓8 ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนด 

ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………. 

 

        (ลงช่ือ)………………………………………. 
         (นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
 
         เห็นชอบ 
 
 (ลงช่ือ)…………………………....…………        
  (นายชยาวุธ    จันทร) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

 

 
 
 


