
 
เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลที่วัง 

เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย   
ตอสุขภาพ    
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒4๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี13) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาล
ตําบลท่ีวังโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลท่ีวังและผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตรา         
เทศบญัญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง  เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง  ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดเปดเผย
ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลท่ีวังแลวเจ็ดวัน 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง  เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๑” โดยบรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบลท่ีวัง ในสวนท่ี
ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 “ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษความส่ันสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการ ท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสราง
ข้ึนอยางอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 



๒ 
 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก           
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2/2535  เรื่อง  แตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัต ิ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 3/2536 เรื่อง  แตงตั้งเจาพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เพ่ิมเติม 

 “การคา” หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือการใหบริการใดๆ  เพ่ือทําประโยชนอันมีมูลคา 

 “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสราง
สุขภาพโดยบริการหลักท่ีจัดไว  ประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพ  และการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนบําบัด  และการ
ควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอ่ืนๆ หรือไมก็ได  โดยท้ังนี้บริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด   

 “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน” หมายความวา  การประกอบ
กิจการท่ีใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป  ท่ีบานของผูรับบริการ 
ท้ังนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน” หมายความวา  การประกอบกิจการ  
ท่ีใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ  ข้ึนไป) ท่ีบานของผูรับบริการ  ท้ังนี้  ไมวา
การประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับดูแลผูสูงอายุหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

 ขอ 5 ใหกิจการตางๆดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงตองมีการควบคุม
ในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง 

 5.๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
      (๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

 (๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
 (๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจกรรมนั้น  ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 5.๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว  หรือผลิตภัณฑสัตว 
 (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการฆา
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
 (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป 

 (๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
(๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว     

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 
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 (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 
การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 
 (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

 5.๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  
หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค     
ในครัวเรือน 
 (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค     
ในครัวเรือน 
 (๕) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๗) การผลิต  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
(๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีมิใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคครัวเรือน 
 (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  เครื่องดื่มชนิดตางๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือ
ภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (13) การผลิตน้ําถ่ัวเหลือง 

(๑4) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
 (๑5) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
 (๑6) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๑7) การค่ัวกาแฟ 
 (๑8) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
 (๑9) การผลิตผงชูรส 

(20) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
 (๒1) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
 (๒2) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

 (๒3) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 (๒4) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
 (๒5) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๒6) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน 
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 (๒7) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 5.๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตางๆ 

 (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
  (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
 (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 

5.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

(๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
(๗) การผลิตการสะสมปุย 
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(๙) การตาก  การสะสมหรือการขนยายมันสําปะหลัง 

 5.๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 

(๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน 5.6 (๑) 
 (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด การอัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน 5.6 (๑) 
 (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการใน 5.6 (๑) 
 (๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ  ใน 5.6 (๑) 

 (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 
 5.๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม  ยานยนต 
 (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ  ท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาว
ดวย 

 (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
  (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
  (๖) การปะ  การเชื่อมยางรถยนต  รถบรรทุก 

(๗) การอัดผาเบรก  ผาครัช 
  (8) การซอม  การปะยางรถมอเตอรไซด  
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 5.8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 
 (๓) การประดิษฐไม  หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพนการทาสารเคลือบเงาสี 

หรือการแตงสําเร็จจากผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษตางๆ 
(๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 
(9) การบดอัดยอยสลายไม  

 5.9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  5.๙ (๑)  หรือ         

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ     

ใหบริการใน  5.๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืน    
ในทํานองเดียวกัน 

(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือการ

แสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการ

ใหบริการใน  5.๙ (๑) 
 (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือเลนอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๑๑) การประกอบกิจกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการให
อาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด   เวนแตเปนการใหบริการใน 5.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกมส 

 (๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

 (๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
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(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
 (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
 (18) การใหบริการอินเทอรเน็ต  โดยคิดคาบริการ 
 5.10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย ก่ีกระตุก     
ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

 (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
(๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕ เครื่อง  ข้ึนไป 
(๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 5.๑1 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

(๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือ  วัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
(๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ 
(๗) การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน  ผาเบรก  

ผาคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเผดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
 (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 5.๑2 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
 (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัวทํา
ละลาย 
 (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ    
ปโตรเลียมตางๆ 
 (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

(๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  5.๗ (๑) 
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๗) การโม  การบดชัน 
(๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
(๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
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 (๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 (18) การผลิตเชื้อเพลิงแข็ง 
 5.๑3 กิจการอ่ืนๆ 
 (๑) การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

(๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเลคโทรนิคส  อุปกรณ
ไฟฟา 

(๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
(๙) การกอสราง 

  ขอ 6 สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย  
วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ี    
เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย     
การนั้นและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย แลวแตกรณี  ใบอนุญาตท่ีไดออกกอนเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ           
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

หมวด ๒ 
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 ขอ 7 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียนสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืน      
ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยู
หางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 500 เมตร  ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตราย   
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

 ขอ 8 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
 (1) ตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มี
ลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีสิ่งกีดขวาง  



๘ 
 
มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน  เม่ือ
ระบบไฟฟาปกติขัดของ  

 (2) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  ใหเปนไปตามกฎหมาย        
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวม  ตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ทุกวัน 
 ขอ 9 สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืน
ใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ขอ 10 สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  
ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม  และเพียงพอกับปริมาณและประเภท     
มูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
 (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ินและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตราย   
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑1 สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลง  และสัตวท่ีเปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
 ขอ ๑2 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัว  ท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตอง  ตามเทศบัญญัติวาดวยสถาน
จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑3 สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปน
สัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ขอ ๑4 สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ขอ ๑5 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
 (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน   
ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
 (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 



๙ 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใดๆ 

 ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

  ขอ ๑6 สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษ ทางเสียง  หรือ
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ําของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ      
ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

 ขอ ๑7 เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ 5  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
 ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ 18 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ ๕  ในลักษณะท่ีเปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 
 (๑) บัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา ท่ีรับรอง
ถูกตอง  ๒  ฉบับ 

 (๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง  ๒  ฉบับ 
(๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนดํา  ของผูรับใบอนุญาต            

ขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
 (๔) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล   พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน      
ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 (๕) หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง) 

 (๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ  
 ขอ 19 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานท่ีนั้น  ตองตั้งในทําเลซ่ึงจะตองทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไปใหพนจากสถานท่ี
นั้นไดโดยสะดวก 

 (๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซ่ึงรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  
มีลักษณะเรียบไมซึมไมรั่วน้ําไหลไดสะดวก 

 (๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในน้ํา
สาธารณะหรือแกผูอาศัยอยูใกลเคียง 

(๔) เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัสดุถาวร        
เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา 
เครื่องปองกันควัน  มูลเถา  กลิ่นไอ  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซ่ึงอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ 



๑๐ 
 

 (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น 
(๗) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ 
(๘) ตองมีหองน้ําหองสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนทําการอยูในสถานท่ีนั้น และ

ตองอยูในท่ีซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) สถานท่ีเลี้ยงสัตวตองมีท่ีขังสัตวและท่ีปลอยกวางขวางพอ 
 (๑๐) สถานท่ีเก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินคา  จะตองมีท่ีตากหรือผึ่งสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
 (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  และ

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
 (๑๒) อาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการคา  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถประกอบการ
นั้นได  โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๑๓) หามมิใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่มและ
กิจการเก่ียวกับการบริการ  เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอท่ีระบุไว  หรือเม่ือเจาพนักงานสาธารณสุข
ไดตรวจพบวาตนเปนพาหะหรือไดรับแจงความเปนหนังสือแลววาตนเปนพาหะของโรคติดตอดังระบุตอไปนี้ 

 (๑๓.๑) โรคเรื้อน 
 (๑๓.๒) วัณโรค 

 (๑๓.๓) กามโรค 
 (๑๓.๔) คุดทะราด 
 (๑๓.๕) ไขทรพิษ 

(๑๓.๖) ไขอีสุกอีใส 
(๑๓.๗) หัด 
(๑๓.๘) บิด 
(๑๓.๙) คางทูม 
(๑๓.๑๐) อหิวาตกโรค 
(๑๓.๑๑) โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ 
(๑๓.๑๒) โรคอ่ืนๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 ขอ ๒0 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  ให
ถือวาสละสิทธิ์ 
  ขอ ๒1 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้   ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณี
จําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้   



๑๑ 
 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง      
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน      
สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน  แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง   หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
 ขอ ๒2 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลตําบลท่ีวังเทานั้น   
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต   
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ตามขอ 19  และขอ  ๒0  ดวย 
 ขอ ๒3 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 
ทายเทศบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   
 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน    
เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได             
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 ขอ ๒4 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
ท่ีวัง 
 ขอ ๒5 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
 ขอ ๒6 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ
ชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้   
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ
และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 ขอ ๒7 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

  
 



๑๒ 
 

 ขอ 28 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ และการ  
ไมปฏบิัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ขอ 29 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาต  ไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่ง    
โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําสั่งไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว  ตั้งแตวันท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง   
แลวแตกรณี 
 ขอ 30 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก     
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวดท่ี 6 
บทกําหนดโทษ 

 ขอ 31  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ขอ 32  ใหนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี           เดือน                   พ.ศ. 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ) 
                                                                             (นายเชาวลิต   เจริญพงศ) 
                                                                             นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 
 
                       เห็นชอบ 
 
 
(ลงชื่อ) 
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