
                                                           
 

เทศบัญญัติต ำบลโพนทอง 
เรื่อง  กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

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

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๓ และมำตรำ ๖๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระรำชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำร
จ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ 
และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เทศบำลต ำบลโพนทองโดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลโพนทองและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ จึงตรำเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ “เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลโพนทอง เรื่อง กิจกำรท่ีเป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบำลต ำบลโพนทอง ต้ังแต่เมื่อได้ประกำศไว้โดย
เปิดเผย ท่ีส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓   ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ี
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘ โดยบรรดำเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศหรือค ำส่ังอื่น
ใดในส่วนท่ีได้ตรำไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ผู้ด ำเนินกิจกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้เป็นเจ้ำของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นซึ่ง
รับผิดชอบด ำเนินกำรสถำนประกอบกิจกำรนั้น 
   “คนงำน” หมำยควำมว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกิจกำร 
   “มลพิษทำงเสียง” หมำยควำมว่ำ สภำวะของเสียงอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
ของสถำนประกอบกิจกำรท่ีท ำให้มีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของสำธำรณชน 
   “มลพิษควำมส่ันสะเทือน” หมำยควำมว่ำ สภำวะของควำมส่ันสะเทือนอันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรของสถำนประกอบกิจกำรท่ีท ำให้มีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ
สำธำรณชน 
   “มลพิษทำงอำกำศ” หมำยควำมว่ำ สภำวะของอำกำศอันเกิดจำกกำรประกอบ
กิจกำรของสถำนประกอบกิจกำรท่ีท ำให้มีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของสำธำรณชน 
   “มลพิษทำงน้ ำ”หมำยควำมว่ำ สภำวะของน้ ำท้ิงอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของ
สถำนประกอบกิจกำรท่ีท ำให้มีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของสำธำรณชน 
    
 
 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำน หรือส่ิงท่ี
สร้ำงขึ้นอย่ำงอื่นซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 
   “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 
   “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งต้ังจำก 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 



 ๒ 

  ข้อ ๕ ให้กิจกำรประเภทต่ำงๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจกำรท่ีต้องมีกำรควบคุมภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลโพนทอง 

๕.๑  กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรเล้ียงสัตว์ 
๕.๑.๑ กำรเล้ียงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ ำ สัตว์เล้ือยคลำนหรือแมลง 
๕.๑.๒ กำรเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอำนม 
๕.๑.๓ กำรประกอบกิจกำรเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ท ำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชำชนเข้ำชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจกำรนั้น ท้ังนี้ จะมีกำรเรียกเก็บค่ำดู หรือ
ค่ำบริกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือไม่ก็ตำม 

๕.๒ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ 
๕.๒.๑ กำรฆ่ำสัตว์ ยกเว้นในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยใน

ตลำดและกำรฆ่ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๒.๒ กำรฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ กำรสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
๕.๒.๓ กำรสะสมเขำสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
๕.๒.๔ กำรเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
๕.๒.๕ กำรต้ม กำรตำก กำรเผำเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น 

ในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย และกำรขำยในตลำด 
๕.๒.๖ กำรประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำกเปลือกหอย กระดูก

สัตว์ เขำสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
๕.๒.๗ กำรผลิต กำรโม่ กำรป่น กำรบด กำรผสม กำรบรรจุ กำรสะสม 

หรือกำรกระท ำอื่นใดต่อสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอำหำรสัตว์ 
๕.๒.๘ กำรสะสมหรือล้ำงครั่ง 

๕.๓ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับอำหำร เครื่องด่ืม น้ ำด่ืม 
๕.๓.๑ กำรผลิตเนย เนยเทียม 
๕.๓.๒ กำรผลิตกะปิ น้ ำพริกแกง น้ ำพริกเผำ น้ ำปลำ น้ ำเคย น้ ำบูดู ไตปลำ 

เต้ำเจ้ียว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๓ กำรผลิต กำรหมัก กำรสะสมปลำร้ำ ปลำเจ่ำ กุ้งเจ่ำ ยกเว้นกำรผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๔ กำรตำกเนื้อสัตว์ กำรผลิตเนื้อสัตว์เค็ม กำรเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นกำร

ผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
๕.๓.๕ กำรนึ่ง กำรต้ม กำรเค่ียว กำรตำก หรือวิธีอื่นใดในกำรผลิตอำหำร

จำกสัตว์พืช ยกเว้นในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๖ กำรเค่ียวน้ ำมันหมู กำรผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น 

ในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรกำรเร่ขำย กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๗ ผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้ำฮวย เต้ำหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี ๋
๕.๓.๘ กำรผลิตแบะแซ 
๕.๓.๙ กำรผลิตอำหำรบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภำชนะอื่นใด 
๕.๓.๑๐ กำรประกอบกิจกำรกำรท ำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนม

เป๊ียะ 
๕.๓.๑๑ กำรแกะ กำรล้ำงสัตว์น้ ำ ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจกำรห้องเย็น 

ยกเว้น กำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 



 ๓ 

๕.๓.๑๒ กำรผลิตน้ ำอัดลม น้ ำหวำน น้ ำโซดำ น้ ำถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิด
ต่ำง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภำชนะอื่นใด ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๕.๓.๑๓ กำรผลิต กำรแบ่งบรรจุน้ ำตำล 
๕.๓.๑๔ กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกน้ ำนมวัว 
๕.๓.๑๕ กำรผลิต กำรแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรำ เบียร์ น้ ำส้มสำยชู 
๕.๓.๑๖ กำรค่ัวกำแฟ 
๕.๓.๑๗ กำรผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
๕.๓.๑๘ กำรผลิตผงชูรส 
๕.๓.๑๙ กำรผลิตน้ ำกล่ัน น้ ำบริโภค 
๕.๓.๒๐ กำรตำก กำรหมัก กำรดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่ำงอื่น ยกเว้น 

กำรผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๒๑ กำรผลิต กำรบรรจุใบชำแห้ง ชำผงหรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ 
๕.๓.๒๒ กำรผลิตไอศกรีม ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๒๓ กำรผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน 
๕.๓.๒๔ กำรประกอบกิจกำรห้องเย็น แช่แข็งอำหำร 
๕.๓.๒๕ กำรผลิตน้ ำแข็ง ยกเว้นกำรผลิตเพื่อใช้ในสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร 

และเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน 
๕.๓.๒๖ กำรเก็บ กำรถนอมอำหำรด้วยเครื่องจักรท่ีมีก ำลังต้ังแต่ ๕ แรงม้ำ 

ขึ้นไป 
๕.๔ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์ ช ำระ

ล้ำง 
๕.๔.๑ กำรผลิต กำรโม่ กำรบด กำรผสม กำรบรรจุยำด้วยเครื่องจักร 
๕.๔.๒ กำรผลิต กำรบรรจุยำสีฟัน แชมพู ผ้ำเย็น กระดำษเย็น เครื่องส ำอำง 

ต่ำง ๆ 
 
๕.๔.๓ กำรผลิตส ำลี ผลิตภัณฑ์จำกส ำลี 
๕.๔.๔ กำรผลิตผ้ำพันแผล ผ้ำปิดแผล ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป 
๕.๔.๕ กำรผลิตสบู ่ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช ำระล้ำงต่ำง ๆ 

๕.๕ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรเกษตร 
๕.๕.๑ กำรอัด กำรสกัดเอำน้ ำมันจำกพืช 
๕.๕.๒ กำรล้ำง กำรอบ กำรรม กำรสะสมยำงดิบ 
๕.๕.๓ กำรผลิตแป้งมันส ำปะหลัง แป้งสำคูหรือแป้งอื่น ๆ ในท ำนอง

เดียวกัน หรือด้วยเครื่องจักร 
๕.๕.๔ กำรสีข้ำวด้วยเครื่องจักร 
๕.๕.๕ กำรผลิตยำสูบ 
๕.๕.๖ กำรขัด กำรกะเทำะ กำรบดเมล็ดพืช กำรนวดข้ำวด้วยเครื่องจักร 
๕.๕.๗ กำรผลิต กำรสะสมปุ๋ย 
๕.๕.๘ กำรผลิตใยมะพร้ำวหรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึงด้วยเครื่องจักร 
๕.๕.๙ กำรตำก กำรสะสมหรือกำรขนถ่ำยมันส ำปะหลัง 

๕.๖ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 



 ๔ 

๕.๖.๑ กำรผลิตโลหะเป็นภำชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ ต่ำง ๆ 

๕.๖.๒ กำรหลอม กำรหล่อ กำรถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจกำรใน 
(๕.๖.๑) 

๕.๖.๓ กำรกลึง กำรเจำะ กำรเช่ือม กำรต ีกำรตัด กำรประสำน กำรรีด 
กำรอัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊ำซหรือไฟฟ้ำ ยกเว้นกิจกำรใน (๕.๖.๑) 

๕.๖.๔ กำรเคลือบ กำรชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจกำรใน (๕.๖.๑) 

๕.๖.๕ กำรขัด กำรล้ำงโลหะด้วยเครื่องจักร สำรเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น 
กิจกำรใน (๕.๖.๑) 

๕.๖.๖ กำรท ำเหมืองแร่ กำรสะสม กำรแยก กำรคัดเลือกหรือกำรล้ำงแร่ 
๕.๗ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕.๗.๑ กำรต่อ กำรประกอบ กำรเคำะ กำรปะผุ กำรพ่นสี กำรพ่นสำรกัน
สนิม ยำนยนต์ 

๕.๗.๒ กำรต้ังศูนย์ถ่วงล้อ กำรซ่อม กำรปรับแต่งระบบปรับอำกำศหรือ
อุปกรณ์ ท่ีเป็นส่วนประกอบของยำนยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕.๗.๓ กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริกำร หรือจ ำหน่ำย และในกำรประกอบธุรกิจนั้นมีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 
ดังกล่ำวด้วย ๖.๗.๔ กำรล้ำง กำรอัดฉีดยำนยนต์ 

๕.๗.๕ กำรผลิต กำรซ่อม กำรอัดแบตเตอรี่ 
๕.๗.๖ กำรปะ กำรเช่ือมยำง 
๕.๗.๗ กำรอัดผ้ำเบรก ผ้ำคลัตช์ 

๕.๘ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับไม้ 
๕.๘.๑ กำรผลิตไม้ขีดไฟ 
๕.๘.๒ กำรเล่ือย กำรซอย กำรตัด กำรไส กำรเจำะ กำรขุดร่อง กำรท ำค้ิว 

หรือกำรตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๕.๘.๓ กำรประดิษฐ์ไม้ หวำยเป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร หรือกำรพ่น กำรทำ

สำร เคลือบเงำสี หรือกำรแต่งส ำเร็จผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือหวำย 
๕.๘.๔ กำรอบไม้ 
๕.๘.๕ กำรผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
๕.๘.๖ กำรประดิษฐ์ส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดำษ 
๕.๘.๗ กำรผลิตกระดำษต่ำง ๆ 
๕.๘.๘ กำรเผำถ่ำน หรือกำรสะสมถ่ำน 

๕.๙ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรบริกำร 
๕.๙.๑ กำรสปำเพื่อสุขภำพ เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำล 

ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสถำนพยำบำล 
๕.๙.๒ กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรใน 

(๕.๙.๑) หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสถำนพยำบำล 
๕.๙.๓ กำรประกอบกิจกำรสถำนท่ีอำบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุนไพร เว้นแต่ 

เป็นกำรให้บริกำรใน (๕.๙.๑) หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสถำนพยำบำล 



 ๕ 

๕.๙.๔ กำรประกอบกิจกำรโรงแรมหรือกิจกำรอื่นในท ำนองเดียวกัน 
๕.๙.๕ กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ ห้องแบ่งเช่ำ 

หรือกิจกำรอื่นในท ำนองเดียวกัน 
๕.๙.๖ กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ 
๕.๙.๗ กำรจัดให้มีกำรแสดงดนตรี เต้นร ำ ร ำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คำรำโอ

เกะ หรือกำรแสดงอื่น ๆ ในท ำนองเดียวกัน 
๕.๙.๘ กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำ หรือกิจกำรอื่น ๆ ในท ำนองเดียวกัน 

เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรใน (๕.๙.๑) 
๕.๙.๙ กำรจัดให้มีกำรเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือกำรเล่น

อื่น ในท ำนองเดียวกัน 
 
 
๕.๙.๑๐ กำรประกอบกิจกำรเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจกำรท่ีอยู่ใน

บังคับ ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรวิชำชีพเวชกรรม 
๕.๙.๑๑ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ ำหนัก โดยวิธีกำรควบคุม 

ทำงโภชนำกำรให้อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กำรบริหำรร่ำงกำย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่ เป็นกำรให้บริกำร
ใน (๕.๙.๑) หรือในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

๕.๙.๑๒ กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก ตู้เกม 
๕.๙.๑๓ กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟหรือสถำนฝึกซ้อมกอล์ฟ 
๕.๙.๑๔ กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข 

วิทยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม 
๕.๙.๑๕ กำรสักผิวหนัง กำรเจำะหูหรือเจำะอวัยวะอื่น 
๕.๙.๑๖ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้ำน 
๕.๙.๑๗ กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

๕.๑๐ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๕.๑๐.๑ กำรปั่นด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครื่องจักร หรือกำรทอผ้ำ 

ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป 
๕.๑๐.๒ กำรสะสมปอ ป่ำน ฝ้ำยหรือนุ่น 
๕.๑๐.๓ กำรปั่นฝ้ำยหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
๕.๑๐.๔ กำรทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
๕.๑๐.๕ กำรเย็บผ้ำด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
๕.๑๐.๖ กำรพิมพ์ผ้ำ หรือกำรพิมพ์บนส่ิงทออื่น ๆ 
๕.๑๐.๗ กำรซัก กำรอบ กำรรีด กำรอัดกลีบผ้ำด้วยเครื่องจักร 
๕.๑๐.๘ กำรย้อม กำรกัดสีผ้ำหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๕.๑๑ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๑.๑ กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดินเผำ 
๕.๑๑.๒ กำรระเบิด กำรโม่ กำรป่นหินด้วยเครื่องจักร 
๕.๑๑.๓ กำรผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๑.๔ กำรสะสม กำรผสมซีเมนต์ หิน ทรำย หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๑.๕ กำรเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๑.๖ กำรเล่ือย กำรตัด หรือกำรประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่ำง ๆ 



 ๖ 

๕.๑๑.๗ กำรผลิตชอล์ก ปูนปลำสเตอร์ ปูนขำว ดินสอพอง หรือกำรเผำ
หินปูน 

๕.๑๑.๘ กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม เช่น ผ้ำเบรก ผ้ำครัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคำ กระเบ้ืองยำง ฝ้ำเพดำน ท่อน้ ำ เป็นต้น 

๕.๑๑.๙ กำรผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 
๕.๑๑.๑๐ กำรผลิตกระดำษทรำย 
๕.๑๑.๑๑ กำรผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จำกใยแก้ว 

๕.๑๒ กิจกำรท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี 
๕.๑๒.๑ กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งกรด ด่ำง สำรออกซิไดซ์ 

หรือสำรตัวท ำละลำย 
๕.๑๒.๒ กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งก๊ำซ 
๕.๑๒.๓ กำรผลิต กำรกล่ัน กำรสะสม กำรขนส่งน้ ำมันปิโตรเลียม 

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำง  
๕.๑๒.๔ กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก 
๕.๑๒.๕ กำรพ่นสี ยกเว้นกิจกำรใน (๖.๗.๑) 
๕.๑๒.๖ กำรประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยำง ยำงเทียม พลำสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๒.๗ กำรโม่ กำรบดชัน 
๕.๑๒.๘ กำรผลิตสีหรือน้ ำมันผสมสี 
๕.๑๒.๙ กำรผลิต กำรล้ำงฟิล์มรูปถ่ำยหรือฟิล์มภำพยนตร์ 
๕.๑๒.๑๐ กำรเคลือบ กำรชุบ วัตถุด้วยพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๒.๑๑ กำรผลิตพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๒.๑๒ กำรผลิต กำรบรรจุสำรเคมีดับเพลิง 
๕.๑๒.๑๓ กำรผลิตน้ ำแข็งแห้ง 
๕.๑๒.๑๔ กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสำรเคมีอันเป็น 

ส่วนประกอบในกำรผลิตดอกไม้เพลิง 
๕.๑๒.๑๕ กำรผลิตเชลแล็ก หรือสำรเคลือบเงำ 
๕.๑๒.๑๖ กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งสำรก ำจัดศัตรูพืช 

หรือพำหะน ำโรค 
๕.๑๒.๑๗ กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสมกำว 

๕.๑๓ กิจกำรอื่น ๆ 
๕.๑๓.๑ กำรพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
๕.๑๓.๒ กำรผลิต กำรซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
๕.๑๓.๓ กำรผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๕.๑๓.๔ กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือกำรถ่ำยเอกสำร 
๕.๑๓.๕ กำรสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
๕.๑๓.๖ กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ 
 



 ๗ 

๕.๑๓.๗ กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว 
๕.๑๓.๘ กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
๕.๑๓.๙ กำรก่อสร้ำง 
๕.๑๓.๑๐ กิจกำรท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ หรือแพปลำ 

ข้อ ๖ สถำนประกอบกิจกำรท่ีต้องมีกำรควบคุมตำมเทศบัญญัตินี้ท่ีต้ังอยู่ในเขตกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรผังเมือง หรือกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรมีผลบังคับใช้ หรือสถำนประกอบกิจกำรใดท่ีเข้ำข่ำย
เป็นโรงงำนหรือมีกำรประกอบกิจกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นและ
กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร และสุขาภิบาล 
ข้อ ๗ สถำนประกอบกิจกำรต้องต้ังอยู่ห่ำงจำกชุมชน วัด ศำสนสถำน โบรำณสถำน 

โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล หรือสถำนท่ีอื่น ๆ ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงงำนและกฎหมำยอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยหรือกำรก่อเหตุร ำคำญของประชำชน 

ข้อ ๘ สถำนประกอบกิจกำรท่ีมีอำคำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอำคำรท่ีมีควำมมั่นคง แข็งแรง เหมำะสมท่ีจะประกอบกิจกำรท่ีขออนุญำตได้ 

ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องบันไดหนีไฟหรือทำงออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวำง มีแสงสว่ำง
เพียงพอ และมีป้ำยหรือเครื่องหมำยแสดงชัดเจน โดยทำงออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่ำงฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้ำ
ปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบกำรจัดแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ ำและห้องส้วมตำมแบบและจ ำนวนท่ีก ำหนด ในกฎหมำย ว่ำด้วย 
กำรว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดให้อยู่ในสภำพท่ีถูก
สุขลักษณะเป็นประจ ำทุกวัน 
   ข้อ ๙ สถำนประกอบกิจกำรท่ีคนงำนอำจเปรอะเปื้อนจำกสำรเคมี วัตถุอันตรำยหรือส่ิงอื่นใด
อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพต้องจัดให้มีท่ีอำบน้ ำฉุกเฉิน ท่ีล้ำงตำฉุกเฉิน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรำยและขนำดของกำรประกอบกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   ข้อ ๑๐ สถำนประกอบกิจกำรต้องมีกำรเก็บ รวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑) มีภำชนะบรรจุหรือภำชนะรองรับท่ีเหมำะสมและเพียงพอกับปริมำณและประเภทมูลฝอย 
รวมท้ังมีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะบรรจุหรือภำชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภำชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (๒) ในกรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนสำรพิษหรือวัตถุอันตรำยหรือส่ิงอื่นใดท่ีอำจเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ข้อ ๑๑ สถำนประกอบกิจกำรต้องมีกำรป้องกันและก ำจัดแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพำหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 



 ๘ 

   ข้อ ๑๒ สถำนประกอบกิจกำรท่ีมีโรงอำหำรหรือห้องครัวท่ีจัดไว้ส ำหรับกำรประกอบอำหำร 
กำรปรุงอำหำร กำรสะสมอำหำรส ำหรับคนงำน ต้องมีกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อบัญญัติว่ำด้วยสถำน
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร 
   ข้อ ๑๓ สถำนประกอบกิจกำรต้องจัดวำงส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และต้องรักษำควำมสะอำดอยู่เสมอ 
 

หมวด ๒ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
   ข้อ ๑๔  สถำนประกอบกิจกำรต้องมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   ข้อ ๑๕  สถำนประกอบกิจกำรต้องจัดให้มีกำรป้องกันเพื่อควำมปลอดภัยดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะต้องมีกำรบันทึกกำรบ ำรุงรักษำเครื่องดับเพลิงอย่ำงน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงเบื้องต้นจำกหน่วยงำนท่ีทำงรำชกำรก ำหนดหรือยอมรับให้แก่คนงำนไม่
น้อยกว่ำร้อยละส่ีสิบของจ ำนวนคนงำนในสถำนประกอบกิจกำรนั้น 
   (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรำย ต้องมีสถำนท่ีท่ีปลอดภัยส ำหรับเก็บรักษำวัตถุอันตรำยหรือส่ิงของท่ี
อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรืออัคคีภัยได้ง่ำยไว้โดยเฉพำะ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำยและกฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
   ข้อ ๑๖ สถำนประกอบกิจกำรใดท่ีกำรประกอบกิจกำรอำจก่อให้เกิดมลพิษทำงเสียงหรือควำม
ส่ันสะเทือน มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน้ ำ ของเสียอันตรำย หรือมีกำรใช้สำรเคมีหรือวัตถุอันตรำย จะต้อง
ด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร ำคำญหรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของคนงำนและ
ผู้อยู่อำศัยบริเวณใกล้เคียง 
 

 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

         
  ข้อ ๑๗ สถำนประกอบกิจกำรใดท่ีกำรประกอบกิจกำรอำจก่อให้เกิดมลพิษทำงเสียง 
หรือควำมส่ันสะเทือน มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน้ ำ ของเสียอันตรำย หรือมีกำรใช้สำรเคมีหรือวัตถุอันตรำย 
จะต้องด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร ำคำญ หรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ของคนงำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณใกล้เคียง 

สถำนประกอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพแก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อควบคุมและป้องกันสุขภำพและอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำน   

ใบอนุญำตให้ใช้ได้ส ำหรับกิจกำรประเภทเดียวและส ำหรับสถำนท่ีแห่งเดียว 



 ๙ 

  ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรตำมท่ีต้องมีกำรควบคุมตำมข้อ ๕ ในลักษณะท่ีเป็น
กำรค้ำ จะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสำรและหลักฐำน
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  (๒) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) อื่นๆ ตำมท่ีเทศบำลต ำบลโพนทองประกำศก ำหนด 
   ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญำตซึ่งต้องควบคุมตำมเทศบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติรวมท้ังจัดสถำนท่ี 
ส ำหรับประกอบกิจกำรนั้น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ซึ่งเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ได้ก ำหนดไว้ตำมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรใช้ประโยชน์ของท่ีดิน และกำรประกอบกิจกำร ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

(๒) ถ้ำจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถำนท่ีต้องได้รับอนุญำตจำก 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(๓) ต้องประกอบกิจกำรภำยในเขตสถำนท่ีและตำมก ำหนดวันเวลำท่ีได้รับอนุญำต 
(๔) สถำนท่ีนั้นต้องต้ังอยู่ในท ำเลซึ่งจะมีรำงระบำยน้ ำรับน้ ำโสโครกได้อย่ำงเหมำะสม 

ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
(๕) ต้องจัดท ำรำงระบำยน้ ำไปสู่รำงระบำยน้ ำสำธำรณะ หรือบ่อซึ่งรับน้ ำโสโครก 

ด้วยวัตถุถำวรเรียบไม่ซึม ไม่รั่ว ระบำยน้ ำได้สะดวก 
(๖) กำรระบำยน้ ำและรำงระบำยน้ ำ ต้องไม่มีลักษณะเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ ำ 

ในทำงน้ ำสำธำรณะหรือผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง 
(๗) จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับกำรอนุญำตต้องมำรับใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง

กำรอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หำกไม่มำรับภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่ำ
สละสิทธิ์ 
   

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ
ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอ ถ้ำปรำกฏว่ำค ำขอดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร หรือเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นรวบรวมควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญำตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจ ำเป็นท่ี
จะต้องส่งคืนค ำขอแก่ผู้ขออนุญำต ก็ให้ส่งคืนค ำขอพร้อมท้ังแจ้งควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์ให้ทรำบ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันได้รับค ำขอ 
  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำส่ังไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญำตทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับค ำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำส่ังไม่
อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบก่อนส้ินก ำหนดเวลำตำมวรรค
สองหรือตำมท่ีได้ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๒ ใบอนุญำตให้มีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญำต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ ำนำจ
ของเทศบำลต ำบลโพนทองเท่ำนั้น 



 ๑๐ 

   กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตส้ินอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับ
เสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออำยุใบอนุญำต 
   กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ตำมข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย 
   ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมอัตรำท่ีก ำหนดไว้ท้ำย
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมำรับใบอนุญำตส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรขอรับใบอนุญำตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญำตส้ินอำยุ
ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ตลอดเวลำท่ียังด ำเนินกิจกำรนั้น ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียมภำยใน
เวลำท่ีก ำหนด ให้ช ำระค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมท่ีค้ำงช ำระ เว้นแต่ผู้ได้ รับ
ใบอนุญำตจะได้บอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงก ำหนดกำรเสียค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้ำท่ีต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่งค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่ำสองครั้ง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจส่ังให้ผู้นั้นหยุดกำรด ำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียม
และค่ำปรับจนครบจ ำนวน 
   ข้อ ๒๔  บรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำมเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรำยได้ของเทศบำลต ำบล
โพนทอง  
  ข้อ ๒๕  ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนท่ี
ประกอบกิจกำรตลอดเวลำท่ีประกอบกิจกำร 
   
 
 
 

ข้อ ๒๖ ในกรณีท่ีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระท่ีส ำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือ
ช ำรุด ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ 
   กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญำตสูญหำย ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตน ำส ำเนำบันทึกกำร
แจ้งควำมต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญำตสูญหำยมำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญำตถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระท่ีส ำคัญ ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทน
ใบอนุญำตน ำใบอนุญำตเดิมเท่ำท่ีเหลืออยู่ มำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย 
   ข้อ ๒๗  ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องท่ีก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
ตำมท่ีได้รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจส่ังพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำท่ี
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ำวัน 
  ข้อ ๒๘  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำส่ังเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผู้รับ
ใบอนุญำต 
  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญำตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญำตอีก 
  (๒) ต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ .ศ. 
๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข  ท่ีระบุไว้



 ๑๑ 

ในใบอนุญำตในเรื่องท่ีก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมท่ีได้รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ และ
กำรไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน 
   ข้อ ๒๙ ค ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตและค ำส่ังเพิกถอนใบอนุญำต ให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้รับ
ใบอนุญำตทรำบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญำต หรือผู้รับใบอนุญำตไม่ยอมรับค ำส่ังดังกล่ำว ให้ส่งค ำส่ังโดย
ทำงไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค ำส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำหรือส ำนักท ำกำรงำนของผู้รับ
ใบอนุญำต  และให้ถือว่ำผู้รับใบอนุญำตนั้นได้รับทรำบค ำส่ังแล้วต้ังแต่เวลำท่ีค ำส่ังไปถึง หรือวันปิดค ำส่ัง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓๐ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกิจกำรท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญำต 
  ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเทศบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดไว้ในบทก ำหนด
โทษแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
   
 

ข้อ ๓๒ ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทองรักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศหรือค ำส่ังเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกำศ  ณ  วันท่ี………………...เดือน.......................................พ.ศ..................................  
 
 
 
                                      (ลงช่ือ) 

(นำยศักดิ์ศรี  ศรีบำลแจ่ม) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักการ 
 

เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ีต้องมีกำร
ควบคุมภำยในเขตเทศบำลเทศบำลต ำบลโพนทอง  ตำมมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๘ มำตรำ 
๖๓ และมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   ซึ่งให้อ ำนำจแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น  
ตรำเทศบัญญัติต ำบลตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข บังคับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

เหตุผล 
 
  เนื่องด้วยกระทรวงมหำดไทย  ได้ประกำศจัดต้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทองเป็น
เทศบำลต ำบลโพนทอง ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ สิงหำคม  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยประกำศดังกล่ำวก ำหนดให้บรรดำข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นกำรช่ัวครำว จนกว่ำจะได้มี
กำรตรำเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่   

เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ีต้องมีกำร
ควบคุมภำยในเขตเทศบำลเทศบำลต ำบลโพนทอง  ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท ำ
ได้โดยกำรตรำเป็นเทศบัญญัติ จึงตรำเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 


