
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 
  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ให้มีผลบังคับและกํากับดูแลในด้านการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
 
 

เหตุผล 

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนและกําจัด     
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แนะนําให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งดําเนินการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพิจารณารายชื่อกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปรางหมู่ จึงจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้และ     
ได้กําหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้นใหม่ อันเป็นผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตราดังกล่าว ให้สอดคล้องกับรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กําหนดขึ้นใหม่ 
ดังนั้น เทศบาลตําบลปรางหมู่ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติตําบลปรางหมู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ. 2553  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58    
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34  มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล
ปรางหมู่โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปรางหมู่และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปรางหมู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2563”   

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่สํานักงานเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติตําบลปรางหมู่ เรื่อง  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553  

 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 
   “ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
    “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
    “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
                             “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
    “มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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   “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอ่ืน
ใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลปรางหมู่ 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่ งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตําบลปรางหมู่เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบล
ปรางหมู่ 

 1. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   1.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  2. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   2.1 การฆ่าสัตว์หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด 
   2.2 การหมัก ฟอก ตากหรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   2.3 การสะสมเขา กระดูกหรือชื้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   2.4 การเค่ียวหนัง เอ็นหรือไขสัตว์ 
   2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน
สัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
   2.6 การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสมหรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
    2.7 การผลิต การแปรรูป สะสมหรือล้างครั่ง 
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   3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   3.1 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้มหรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
   3.2 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง
กัน 
   3.3 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 
   3.4 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผาหรือวิธีอ่ืนใด 
   3.5 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   3.6 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น   
เกี้ยมอ่ี เนื้อสัตว์เทียมหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
   3.9 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ํานมหรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   3.10 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์  
เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   3.11 การผลิตไอศกรีม 
   3.12 การคั่ว สะสมหรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   3.13 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
   3.14 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู      
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
   3.15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
   3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ําแข็ง 
   3.17 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   3.18 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   3.19 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   3.20 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม   
   3.21 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
    3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

 3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่อาหาร 
  3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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  4. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
   4.1 การผลิต โม่ บด ผสมหรือบรรจุยา 
   4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย 
   4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 
  5. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   5.1 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   5.2 การล้าง อบ รมหรือสะสมยางดิบ 
   5.3 การผลิตหรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูงอ่ืนๆ ใน
ทํานองเดียวกัน    
   5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   5.5 การผลิตยาสูบ 
   5.6 การขัด กะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 
   5.7 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 
   5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  
  6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
   6.2 การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
   6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีดหรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา 
ยกเว้น กิจการที่ได้รับอนุญาตใน 6.1 
   6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น 
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1  
   6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.1 
   6.6 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่  

 7. กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต์ 
   7.6 การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อมหรืออัดแบตเตอรี่ 
   7.7 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางรถยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบหรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
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   7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ    
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 
  8. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 
   8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิวหรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสี แต่งสําเร็จ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 
หวาย ชานอ้อย 
   8.4 การอบไม ้
   8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
   8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
   8.8 การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน 
  9. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   9.1 การประกอบกิจการสปา เว้นแต่ เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
                             9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่ เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
   9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
   9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว 
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
   9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
    9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือ  
ตู้เพลงหรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
   9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่ เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9.1 
   9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
   9.11 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่ กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
 9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 

   9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่งหรือตู้เกม 
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 9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
 9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

  9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 

  9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
  9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
  9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว  

  10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   10.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   10.2 การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่นหรือใยสังเคราะห์ 
   10.3 การปั่นฝูาย นุ่นหรือใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   10.4 การทดเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
   10.5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
   10.6 การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออ่ืนๆ 
   10.7 การซัก อบ รีดหรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
  11. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   11.2 การระเบิด โม่ บดหรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 
   11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11.2 
   11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หินหรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   11.6 การเลื่อย ตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 11.7 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน 
   11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   11.10 การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย 
   11.11 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หินหรือวัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6.5 
  12. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ 
   12.1 การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทําละลาย 
   12.2 การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งก๊าซ 
   12.3 การผลิต สะสม กลั่นหรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   12.4 การผลิต สะสมหรือขนส่งถ่านหินหรือถ่านโค้ก 
   12.5 การพ่นสี ยกเว้น กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7.1 
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   12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์          
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   12.7 การโม่ สะสมหรือบดชัน 
   12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   12.12 การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   12.13 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
   12.15 การผลิตแซลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   12.17 การผลิต สะสมหรือบรรจุกาว 
  13. กิจการอ่ืนๆ 
   13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
ไฟฟูา 

 13.3 การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 

   13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสีหรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 
    13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   13.11 การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนําโรค 
   13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   13.13 การผลิต สะสมหรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  

  ข้อ 7 ผู้ดําเนินกิจการที่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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  ข้อ 8 สถานประกอบกิจการ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับผู้ด าเนินกิจการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

____________________ 
 

ส่วนที่ 1 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

 
  ข้อ 9  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการหรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    1. ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                               
    2. ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   3. ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
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ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
    1. มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ
มูลฝอย ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือ
ปูองกันมิให้มูลฝอย น้ํา กลิ่นหรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอย ตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะและสัตว์และแมลงเข้าไปใน
ภาชนะได้ 
   ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วย
วิธีอ่ืนใดให้มิดชิดรวมทั้งจัดการปูองกันมิให้มูลฝอย น้ํา กลิ่นหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
    2. มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะหรือขนาดที่ไม่สามารถบรรจุในภาชนะหรือถุงบรรจุมูลฝอยได้ 
ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 
    3. ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปรางหมู่และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   4. กรณีที่มีมูลฝอยปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มีการ
ระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

  ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด 

  ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 

  ข้อ 14 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหารการปรุง
อาหารหรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารเทศบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและ
ต้องรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้ เกิดเหตุรําคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มที่สะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพ       
น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่มต้องไม่เกิด     
การปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ
กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
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ส่วนที่ 2 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุร าคาญ     

 
          ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 19 สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สารเคมีหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัย ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยต้องจัดให้มีปูายแสดงชนิดและประเภทของวัตถุอันตราย สารเคมีหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ให้มีการบํารุงรักษาตามข้อกําหนดของผู้ผลิต 

  ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องมีข้อบังคับห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        
ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดในขณะปฏิบัติงาน 

  ข้อ 22 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและขนาดของการประกอบกิจการ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อ 23 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย 
เหมาะสม สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการและต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย 
โดยมีระบบปูองกันอันตรายและปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการใช้และปูองกัน อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้น 
ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักร ต้องเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดินและการ
ปฏิบัติงานและต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 

  ข้อ 24 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 25 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตรายหรือมีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 

  ข้อ 26 กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ต้องจัดให้มีการดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวย รวมถึง 
มีการส่งต่อผู้ปุวยได้ทันท่วงที      
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หมวด 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

  ข้อ 27 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการที่
ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลปรางหมู่ตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

  ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

  ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลปรางหมู่ 
ตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

   1. วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการ 
   2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องยื่นหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลด้วย 
   3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   4. สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 

  ข้อ 29 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ เข้าข่ายประเภทหรือ
ขนาดของกิจการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนยื่นคําขออนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายนั้นกําหนด 

  ข้อ 30 การขอ การออกใบอนุญาตและการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

  ข้อ 31 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือคําขออ่ืนใด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอ ถ้า
ปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด ในกรณีที่สามารถแก้ ไขหรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ในขณะนั้น ให้แจ้ง            
ผู้ขออนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

  ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือพยานหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ขออนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบสําเนาบันทึกตามวรรคสองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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  ข้อ 32 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่ได้จัดทําตามข้อ 31 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งคืน
คําขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

  ข้อ 33 เมื่อปรากฏว่าคําขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกําหนดเวลาที่จะตรวจสถานประกอบกิจการ      
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด ให้เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไป ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แนะนํา แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องและรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ เพ่ือจะได้มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาต
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  ข้อ 34 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 35 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

  ข้อ 36 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการ สถานที่หรือเครื่องจักร ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

  ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกการประกอบกิจการ ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย 

  ข้อ 38 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ 
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลปรางหมู่ 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย          
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ 40 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   1. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   2. ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ    
ใบแทนใบอนุญาต พร้อมนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 41 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง       
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 42 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

   1. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   2. ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. 2535 
   3. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการ       
ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

  ข้อ 43 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้ รับ
ใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 44 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
  ข้อ 45 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่กําหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้ 
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

  ข้อ 46 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลปรางหมู่ 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ 47 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 48 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญัติตําบลปรางหมู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์ดําเนินกิจการต่อไป ผู้นั้น
จะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดําเนินการ 

  ข้อ 49 ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติตําบลปรางหมู่ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคําขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่า
จะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  ข้อ 50 บรรดาคําขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคําขอตามเทศบัญญัตินี้ 
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  ข้อ 51 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งสั่งไว้โดยอาศัย
อํานาจตามเทศบัญญัติตําบลปรางหมู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติ
นี้ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามเทศบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

   ประกาศ ณ วันที่     
  
       

     ลงชื่อ       
                           (นายอวยพร  หนูแก้ว)  
                   นายกเทศมนตรีตําบลปรางหมู่ 
 

           
              เห็นชอบ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


