เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตอสุขภาพ

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒4๙๖ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาล
ตําบลที่วังโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลที่วังและผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตรา
เทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลที่วัง ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดเปดเผย
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลที่วังแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิก“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๑” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบลที่วัง ในสวนที่
ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการ ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

๒
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2/2535 เรื่อ ง แตง ตั้ง เจา พนั กงานสาธารณสุ ขตามพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 3/2536 เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม
“การคา” หมายความวา การประกอบธุรกิจ การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการใหบริการใดๆ เพื่อทําประโยชนอันมีมูลคา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง
สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว ประกอบดวยการนวดเพื่อสุขภาพ และการใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมี
บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัด และการ
ควบคุ มอาหาร โยคะและการทํ า สมาธิ การใชส มุน ไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุ ขภาพ ตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอื่นๆ หรือไมก็ได โดยทั้งนี้บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและ
กฎหมายวาดวยวิช าชีพทางการแพทย และตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
“การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน” หมายความวา การประกอบ
กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป ที่บานของผูรับบริการ
ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” หมายความวา การประกอบกิจการ
ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ ขึ้นไป) ที่บานของผูรับบริการ ทั้งนี้ ไมวา
การประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
ขอ 5 ใหกิจการตางๆดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตองมีการควบคุม
ในเขตเทศบาลตําบลที่วัง
5.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจกรรมนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
5.๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว หรือผลิตภัณฑสัตว
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการฆา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตว ที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว

๓
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
5.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิต เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่มิใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(13) การผลิตน้ําถั่วเหลือง
(๑4) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑5) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑6) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑7) การคั่วกาแฟ
(๑8) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑9) การผลิตผงชูรส
(20) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒1) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๒2) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒3) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒4) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒5) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒6) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน

๔
(๒7) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
5.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา 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 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิตการสะสมปุย
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนยายมันสําปะหลัง
5.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(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 การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการใน 5.6 (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการ ใน 5.6 (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
5.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม ยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ ที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาว
ดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยางรถยนต รถบรรทุก
(๗) การอัดผาเบรก ผาครัช
(8) การซอม การปะยางรถมอเตอรไซด

๕

ดวยเครื่องจักร

5.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม

(๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพนการทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จจากผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตางๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(9) การบดอัดยอยสลายไม
5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน 5.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการใน 5.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการ
แสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ
ใหบริการใน 5.๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีควบคุมทางโภชนาการให
อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน 5.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส
(๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น

๖

ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป

(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
(18) การใหบริการอินเทอรเน็ต โดยคิดคาบริการ
5.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การป นด า ย การกรอดาย การทอผาดว ยเครื่องจักร หรือการทอผาดว ย กี่กระตุก

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่อง ขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่นๆ
5.๑1 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือ วัตถุที่คลายคลึงกัน
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก
ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเผดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
5.๑2 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม 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
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร

๗

ผลิตดอกไมเพลิง

ไฟฟา

(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(18) การผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
5.๑3 กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณ

(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
ขอ 6 สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่
เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้ น และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข องด ว ย แลว แตกรณี ใบอนุญ าตที่ไดออกก อนเทศบัญ ญั ตินี้ใชบังคั บ
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ 7 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียนสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยู
หางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไมนอยกวา 500 เมตร ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได
ตามกฎหมายวา ด วยการควบคุ มอาคารและกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของ บัน ไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน มี
ลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง

๘
มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน เมื่อ
ระบบไฟฟาปกติขัดของ
(2) ต อ งจั ด ให มีร ะบบการจั ด แสงสว า งและการระบายอากาศ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ทุกวัน
ขอ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 10 สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภ าชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามเทศบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑1 สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลง และสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑2 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัว ที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตอง ตามเทศบัญญัติวาดวยสถาน
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑3 สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปน
สัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑4 สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑5 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน
ตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ

๙
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑6 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษ ทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ําของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต องดํ า เนิ น การควบคุ ม และปองกัน มิ ให เกิดผลกระทบจนเปน เหตุรําคาญหรือเปน อัน ตรายตอสุขภาพ
ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด 5
ใบอนุญาต
ขอ ๑7 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ 5 ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได
ขอ 18 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนา ที่รับรอง
ถูกตอง ๒ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง ๒ ฉบับ
(๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว
ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ของผูรับใบอนุญาต
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(๔) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง)
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ
ขอ 19 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้น ตองตั้งในทําเลซึ่งจะตองทํารางระบายน้ํา รับน้ําโสโครกไปใหพนจากสถานที่
นั้นไดโดยสะดวก
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร
มีลักษณะเรียบไมซึมไมรั่วน้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ํ า และรางระบายน้ํ า ต อ งไม มี ลั ก ษณะเป น ที่ เ ดื อ ดร อ นแก ผู ใ ช น้ํ า ในน้ํ า
สาธารณะหรือแกผูอาศัยอยูใกลเคียง
(๔) เมื่ อ เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ว า สถานที่ ใ ดสมควรจะต อ งทํ า พื้ น ด ว ยวั ส ดุ ถ าวร
เพื่อปองกันมิใหน้ําซึม รั่วไหล หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา
เครื่องปองกันควัน มูลเถา กลิ่นไอ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ

๑๐
(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ
(๘) ตองมีหองน้ําหองสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนทําการอยูในสถานที่นั้น และ
ตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตวตองมีที่ขังสัตวและที่ปลอยกวางขวางพอ
(๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา จะตองมีที่ตากหรือผึ่งสินคาตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา และ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลที่วัง
(๑๒) อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการคา ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถประกอบการ
นั้นได โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๓) หามมิใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่มและ
กิจการเกี่ยวกับการบริการ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอที่ระบุไว หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข
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) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๑๓.๑๒) โรคอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๒0 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ให
ถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒1 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในเทศบัญญัตินี้

๑๑
ในกรณี ที่มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั กงานทอ งถิ่ น ไมอ าจออกใบอนุญ าตหรื อยั งไมอ าจมีคํ าสั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิ บ ห า วั น แต ต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง การขยายเวลาและเหตุ จํ า เป น แต ล ะครั้ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบก อ นสิ้ น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒2 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลตําบลที่วังเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอต ออายุ ใบอนุ ญ าตและการอนุญ าตใหตอ อายุใ บอนุญ าตใหเ ปน ไปตามหลั กเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว ตามขอ 19 และขอ ๒0 ดวย
ขอ ๒3 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ท า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ ในวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ ก อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ผู มีหน า ที่ ตองเสี ยคาธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนีย มติดตอกัน
เกิ น กว า สองครั้ ง
ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒4 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
ที่วัง
ขอ ๒5 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒6 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒7 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

๑๒
ใบอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ 28 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุด วาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ และการ
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 29 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาต ไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และให ถือว า ผูรั บ ใบอนุ ญาตนั้น ไดรับ ทราบคําสั่งแลว ตั้งแตวัน ที่คําสั่ งไปถึงหรือวัน ปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ 30 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวดที่ 6
บทกําหนดโทษ
ขอ 31 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 32 ใหนายกเทศมนตรีตําบลที่วัง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

เดือน

พ.ศ.

(นายเชาวลิต เจริญพงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

