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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
***********************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก วาดวย การควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และ มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลบางกระทึก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
และโดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรือ่ ง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก ตั้งแตเมื่อไดประกาศ
ไวโดยเปดเผย ที่สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึกแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิกขอบัญญัติ องคการบริหารสวน
ตําบลบงกระทึก เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนทีไ่ ดตราไวแลวใน
ขอบัญญัติดังกลาว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติเทศบาลนี้ ใหใชเทศบัญญัติฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความวา กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก ที่อยูภายใตบังคับตามเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขในเขต
ทองถิ่นตามซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒

“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือใหบริการใดๆเพือ่ หาประโยชนอันมีมูลคา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและ
เสริมสรางสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ํามันเพื่อสุขภาพโดย
อาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและการ
ควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอื่นๆหรือไมก็ได โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
และ กฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
“การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน” หมายความวา การ
ประกอบกิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป ที่บานของ
ผูรับบริการ ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูด วย
หรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตาง ๆ (ตามมาตรา ๓๑ พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ) ดังรายการตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นเขตเทศบาลตําบล
บางกระทึก ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลีย้ งสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน แมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอืน่ ใดอันมีลกั ษณะใน
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้จะมีการเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑)การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่ที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒)การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
(๓)การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔)การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕)การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน ใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด

๓

(๖)การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอนื่ ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๗)การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการ
กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อ
เปนอาหารสัตว
(๘)การสะสมหรือการลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าํ ดืม่
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคใน ครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึง่ การตม การเคีย่ ว การตาก หรือวิธีอนื่ ใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จาํ หนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคีย่ วน้าํ มันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตงั้ ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตีย๋ ว เตาฮวย เตาหู วุน เสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาการบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันทรอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่มิใชสว นหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอืน่ ใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว

๔

(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุ เอธิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้าํ บริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครือ่ งจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็นเครื่องสําอางตางๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้าํ มันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

๕

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใช
ตางๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีดการอัด
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน (๑)
( ๖ ) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือ จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผาเบรค ผาครัช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้วหรือการตัด
ไมดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม

๖

(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชาหรือกิจการ
อื่น ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะหรือ
การแสดงอื่น ๆในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวย การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มวี ตั ถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธี
อื่นใด เวนแตการใหบริการใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตาม กฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอืน่

๗

(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปน ดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กีข่ ึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดนิ เผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุทคี่ ลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ

๘

(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร
ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือ วัตถุที่
คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี อันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหนะนํา
โรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มลี ักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอเิ ล็กทรอนิคส
อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑทใี่ ชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

๙

๑๔. กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอืน่ ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
เพิ่มเติมในภายหลังและผูว าราชการจังหวัดนครปฐมกําหนด
ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหบุคคล
ใดประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามที่กําหนดไวในขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบใบอนุญาตที่กําหนด
ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ ๕. ทั้งที่เปนการลักษณะการคา
และที่ไมเปนลักษณะการคา จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา ๓๒ (๒) และ ที่เปน
การลักษณะการคา ตองขอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองปฏิบัติตามกําหนดเงื่อนไขเฉพาะ ตาม
มาตรา ๓๓ ทั้งนี้หลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป เปนอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ และมาตรการปองกันอันตรายตอ
สุขภาพดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ นั้ น ต อ งตั้ ง ในทํ า เล ซึ่ ง จะทํ า รางระบายน้ํ า โสโครกไปให พ น จากที่ นั้ น
โดยสะดวก ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวย
วัตถุถาวร เรียบ ไมซึม ไมรั่ว มีความลาดเอียง ระบายน้าํ ไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้าํ ตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ํา
สาธารณะหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง
(๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข เห็นวา สถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร
เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก หรือตองมีเครื่องระบายน้าํ
เครื่องปองกัน ควัน มูลเถา กลิ่นไอ แสง เสียง หรืออื่นใด ซึ่งเปนเหตุราํ คาญแกผูอยูใกลเคียง ตองปฏิบัติให
เปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) ตองใหมแี สงสวางและทางระบายลม เพียงพอและตองจัดการสถานที่มิใหเปนทีอ่ ยู
อาศัยของสัตวนําโรคทุกชนิด
(๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการคานั้น
(๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอย สิ่งเปรอะเปอน และสิ่งปฏิกูล ใหถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
(๙) ตองมีสวมใหถูกสุขลักษณะใหเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่
นั้นและตองอยูในทําเลที่เหมาะสม ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ โดยกําหนดอัตรา ๒๕ คน ตอสวม
๑ ที่ รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีที่ถกู ตองตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินคา ตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตาม
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ

๑๐

(๑๑) สถานที่เลี้ยงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะและกวางขวางเพียงพอ ตามความ
เห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกีย่ วดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ ๕ ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
กําหนดใหใชแบบพิมพตางๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับ / ตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหใชแบบ อภ.๒
(๓) คําขออนุญาตการตางๆ
ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ ๖ จะตองนําสําเนาหลักฐานตางๆที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(กรณีโรงงานอุตสาหกรรม)
- แบบแผนผังสถานประกอบกิจการ
- หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เจาพนักงานทองถิ่น / เจาพนักงานสาธารณสุข /
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น รองขอ
ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่น จะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไม
อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ ๕ ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอตามขอ ๘ และหลักฐานตามขอ ๙ ถูกตองครบถวนแลว
ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน โดยจะมีหนังสือแจงการขยาย
เวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลา
ไวแลวนั้น
ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันการขอรับใบอนุญาต โดยงดเวนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๗ เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใด เพื่อใหเหมาะสม
แกการคาซึ่งไดควบคุมนั้นก็ได

๑๑

ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ ๕ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการ และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ปฏิบัตแิ ละจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนัน้ ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
เชนเดียวกับขอ ๗
๑๒.๒ ประกอบกิจการภายในเขตสถานทีท่ ี่ไดรับอนุญาต
๑๒.๓ รักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ
ถาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑแหงกิจการนั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑนั้นใหพนจากการ
ปนเปอน ฝุนละออง แมลงวัน สัตวอนื่ ๆ หรือสิ่งอื่นใดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๑๒.๔ จัดใหมีการปองกันและกําจัดแมลงวัน ยุง หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ ใหถูกหลัก
สุขาภิบาล
๑๒.๕ ปฏิบตั ิการทุกอยางเพื่อรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพรวม
ทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ
๑๒.๖ จัดใหมีมาตรการเพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงาน
๑๒.๗ ปฏิบัตกิ ารอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ
ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ข อ ๑๓ เมื่ อ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค จ ะขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให ยื่ น คํ า ขอต อ เจ า
พนักงานทองถิ่น ภายในเกาสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๑๔ ผูไดรบั ใบอนุญาตตามขอ ๘ และผูขอตอใบอนุญาตตามขอ ๑๓ จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มา
ขอรับใบอนุญาต หรือวันทีม่ ายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี
ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะตอง
ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตจะไดบอกเลิก
การดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ หากปรากฏวามีการคางชําระ
คาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนนั้ หยุดการดําเนินกิจการ
จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับครบถวน
อนึ่งผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว
ในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแนบทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวนั ที่
ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

๑๒

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหมีอายุ ๑ ป นับแตวันที่
ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบางกระทึก เทานัน้
ขอ ๑๖ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา จะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
และเมื่อไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นแลว จึงจะดําเนินการได
ข อ ๑๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ผู รั บ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด เพื่อขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญเสียหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
แลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(ก) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ กอ.๒ โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับ
ไวดวย และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(ข) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(ค) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการอีกตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกการ
ดําเนินกิ จการ ตอเจาพนั กงานท องถิ่นตามแบบที่เทศบาลตํ าบลบางกระทึก กําหนด กอนถึงกําหนดเสีย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกผูอื่นใหยนื่ คําขอตอ

๑๓

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด และเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลวจึงจะดําเนินการได
ขอ ๒๑ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่
แห ง เดี ย ว ถ า ประกอบการค า ซึ่ ง ให ค วบคุ ม หลายประเภทในขณะและสถานที่ เ ดี ย วกั น ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราประเภทเดียว ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพซึ่งไดออกกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาต
นั้น
ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูไดรับคําสั่งไมแกไข
หรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจ สั่งพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควร แต
ตองไมเกินสิบหาวัน
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้ง
ขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไมได จนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวนั ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ หลักเกณฑการขออนุญาต การยื่นหลักฐานขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ใหถือปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
ในการขอและออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
ขอ ๒๖ ผูประกอบกิจการรายใด ไมปฏิบัติตาม / ฝาฝนเทศบัญญัตินี้ หรือ ไมปฏิบัติตาม /
ฝาฝน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ แหงพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ที่ไดออกกอนวันใชเทศ
บัญญัตินี้ ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

๑๔

ขอ ๒๘ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข ประกาศ คําสั่งอื่นใดเพือ่ ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงชื่อ
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมัติ
ลงนาม
(นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

