
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         --------------------- 

 

หลักการ 

 

  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  เก่ียวกับการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

เหตุผล 

 

  โดยที่   มาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  และมาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           

พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบกับกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  เก่ียวกับการควบคุมกิจการ

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  จึงไดตราเทศบัญญัตินี้ 

 

     ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     -------------------------- 

 

  โดยที่เปนการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  วาดวย  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แกไข

เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒  มาตรา ๕๔  และมาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และ

กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาล

นครนครราชสีมาโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตรา

เทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้ 

 

 ขอ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

 ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนคร

นครราชสีมาแลวเจ็ดวัน  

 

 ขอ ๓  นบัตั้งแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคบัใช   ใหยกเลิก 

  (๑)  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เร่ือง ควบคุมการทําน้ํ าแข็งเพื่อการคา  

พุทธศักราช  ๒๔๙๒ 

  (๒)  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พุทธศกัราช  ๒๕๓๒ 

  (๓)  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจหรืออาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๓๘ 

  (๔)  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ ประเภทการแตงผม  พุทธศักราช  ๒๕๓๘ 

  

ขอ ๔  บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้

ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

 

 



 ๓

 

ขอ ๕  ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ  ขอบังคบั  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งนั้น  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลแลว

ใหใชบังคับได 

 

           หมวด๑ 

     บทท่ัวไป 

  

ขอ ๖  ในเทศบัญญัติน้ี 

  “กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรบัแตงตั้งจากรัฐมนตรวีาการ

กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการ

แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”   หมายความวา ตึก บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง

ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

  “ผูดาํเนินกิจการ” หมายความวา  ผูเปนเจาของ  หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรบัผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน 

     

 ขอ ๗  ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้   เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

  ๗.๑  กิจการที่เก่ียวกับสัตวเลี้ยง  ไดแก 

   (๑)  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดยีวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งน้ีไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๗.๒  กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  ไดแก 

   (๑)  การฆา  หรอืชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 



 ๔

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรปู 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร  

  (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่ง

สวนใดของสัตวหรอืพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง    

๗.๓  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การ

ขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรอืซอสปรุงรสชนิดตางๆ 

   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลา

เจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือ

ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต   สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  หรือ

พืชอยางอ่ืน 

   (๔)  การผลิต   สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรอืวิธีอื่นใด    

(๕)  การผลิต   สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต   สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาฮวย  เตาหู  วุน

เสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน    

(๗)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม    

          (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร    ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 



 ๕

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน  น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตางๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม    

(๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักร 

  ๗.๔  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑทําความ

สะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางรวมทั้งสบูที่ใช

กับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล   ผาอนามัย   ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ 

  ๗.๕  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุนํ้ามันจากพืช 

   (๒)  การลาง อบ  รม  หรอืสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอ่ืนๆ ใน

ทํานองเดยีวกัน    

(๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเคร่ืองจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๗.๖  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือ

แร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรบัใบอนุญาตใน 

๗.๖ (๑) 



 ๖

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รดี  หรืออัดโลหะดวยเคร่ืองจักร  หรือกาซ

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖(๑) 

   (๔)  การเคลอืบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นกิเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗.๖ (๑) 

   (๕)  การขัด ลางโลหะดวยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ 

๗.๖(๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗.๗  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล   

   (๑)  การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล    

                               (๓)  การซอม  การปรับแตงเคร่ืองยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับ

อากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรงุยานยนต  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาครัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เคร่ืองจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ

ยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๗.๘  กิจการที่เก่ียวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตางๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 

  ๗.๙  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 ๗

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด      

                               (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารที่ไดรับใบอนุญาตใน 

๗.๙(๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗.๙(๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๕)  การประกอบการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบรกิารพักชั่วคราว

สําหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรอืกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรอืหองแบงเชา  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรอืการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๗.๙(๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืนๆ  ใน

ทํานองเดยีวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสรมิสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร    

(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือสิ่งแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 

  ๗.๑๐  กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเคร่ืองจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 



 ๘

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  และสิ่งทออื่นๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

  ๗.๑๑  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเคร่ืองจักร 

   (๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑๑(๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เคร่ืองใช  หรือผลิตภัณฑตางๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

            (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

            (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

            (๑๒)  การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด     

  ๗.๑๒  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตางๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ   หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ   หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๗ (๑) 

   (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 



 ๙

   (๑๓)  การผลิตนํ้าแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๗.๑๓  กิจการอ่ืนๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 

   (๒)  การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคทรอนิกส หรืออุปกรณ

ไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเคร่ืองจักร 

   (๑๑)  การใหบรกิารควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

 ขอ ๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดประกอบกิจการตาม

ประเภทที่กําหนดไวในขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   

 

ขอ ๙  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวยการผงั

เมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงานหรอืมี

การประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของดวย 

แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 



 ๑๐

หมวด ๒ 

สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาลและการปองกันมลพิษ  

 

ขอ ๑๐  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบัน

การ ศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่นๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ โดยคาํนึงถึง

ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย  

 

 ขอ ๑๑  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานประกอบกิจการตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ

ท่ีขออนุญาตได   

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมที่จะประกอบกิจการได   

  (๓) ตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมใหเพียงพอและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน     

  (๔) ตองจัดใหมีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรบัมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมและเพียงพอกับ

ปริมาณและประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๕) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ  หรือมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

(๖)  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

  (๗)  สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรยีบรอย  ปลอดภัย เปนสัดสวน  และ

ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสําหรับการ

ใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดต้ังในลักษณะที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย การจัดวางหรือการ

จัดเก็บอุปกรณ เคร่ืองมือหรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ ไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และตองมีการดูแล 

ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา  

(๙) สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง

ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยู

อาศัยบริเวณใกลเคยีง 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ  หรอืคําสั่งของเทศบาลนครนครราชสีมา   

 



 ๑๑

 ขอ ๑๒  การประกอบกิจการประเภทดังตอไปนี้  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะกิจการ ที่แนบทายตาม 

เทศบัญญัตินี้ 

(๑)  กิจการเก่ียวกับสัตวเล้ียง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว การเลี้ยงสุกร 

(๒)  กิจการเก่ียวกับสัตวเล้ียง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว การเลี้ยงไก 

(๓)  กิจการเก่ียวกับสัตวเล้ียง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตวน้ํา 

(๔)  กิจการเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

(๕)  กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  

ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทยีม  หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน 

(๖)  กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนม

เปยะ  ขนมอบอ่ืนๆ 

(๗)  กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่อง

จําหนายอัตโนมัติ   

(๘)  กิจการเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ หรือขนสง

น้ําแข็ง 

(๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ประเภท การประกอบกิจการตอประกอบ 

เคาะ ปะผ ุ พนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต 

(๑๐) กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 

(๑๑)  กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี  ตนราํ  รําวง  

รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๑๒)  กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆ ใน

ทํานองเดยีวกัน 

(๑๓)  กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกาย 

(๑๔)  กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน

ของผูรับบริการ 

(๑๕)  กิจการเก่ียวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ

ผูรบับริการ 

(๑๖)  กิจการอ่ืนๆ ประเภท การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต คาธรรมเนยีมและคาปรับ 

 

 ขอ ๑๓  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ

ควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา จะตองย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด

พรอมกับเอกสารและหลักฐานดงัตอไปนี้   

  (๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 

   (ข) สําเนาทะเบียนบาน 

(ค) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยินยอมใหใชอาคาร  

สัญญาเชาหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

   (ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ    

  (๒)  นิติบุคคล 

   (ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 

   (ข) หลักฐานแสดงวาผูย่ืนขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 

(ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล 

   (ง) เอกสารตาม (๑) (ค) และ (ง) 

 

 ขอ ๑๔  เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความถูกตอง

และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ หรือ

เงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหผูขอ

อนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไม

ถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถ่ิน จะออกใบอนุญาตหรือหนังสือแจงคําสั่งไมอนญุาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ

บัญญัติน้ี 

  ในกรณทีี่มีเหตุอันจําเปน  เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  คร้ังละไมเกินสิบหาวัน  แต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

  



 ๑๓

ขอ ๑๕   ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้  ก็

ได 

  

 ขอ ๑๖  ผูไดรบัอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบัหนังสือแจงการอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 

 ขอ ๑๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตใหใชได

สําหรบักิจการประเภทเดียวและสําหรบัสถานท่ีแหงเดียวและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนคร

นครราชสีมาเทานั้น 

 

 ขอ ๑๘  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา

กําหนด กอนสิ้นอายุใบอนุญาต  เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา

เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

  การขอตออายุใบอนุญาตและการขออนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๓ โดยอนุโลม 

 

 ขอ ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตครั้งแรกตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม

อัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือเสียคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณี

ท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตในวันท่ีมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการ

ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

  

ขอ ๒๐  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลนครนครราชสีมา 

  

ขอ ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

 

 ขอ ๒๒ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่เทศบาลนคร

นครราชสีมากําหนด และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมเทานั้น 



 ๑๔

   

ขอ ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน่ีไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้หรอืเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต

ตองไมเกินสิบหาวัน 

  

ขอ ๒๔  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรบัใบอนญุาต 

(๑) ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกพักใชใบอนุญาตอีก   

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือ

เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 

ขอ ๒๕  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีี่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือ

ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทาํการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับ

ใบอนุญาตนั้นไดรบัทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 

 ขอ ๒๖  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

ขอ ๒๗  เม่ือผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการอีกตอไป  ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 

 ขอ ๒๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกผูอื่นใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด  และเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลวจึงจะดําเนินการได 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕

หมวด ๔ 

อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนกังานสาธารณสุข 

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 

 ขอ ๒๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเทศบาลเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรค

หนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลนครนครราชสีมาในเร่ืองใดหรือทุก

เร่ืองก็ได  

 

 ขอ ๓๐  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข  มี

อํานาจดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรยีกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคาํชี้แจงเปนหนังสือหรือ

ใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  หรือ

ในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา  ใน

การนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี

นั้น 

  (๓)  แนะนําใหผูไดรบัอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาต  หรือตามหลักเกณฑ  

หรือระเบียบ ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงท่ีออก

ตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชนใน

การดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ

จากอาคารหรอืสถานที่ใด ๆ   เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ  ตามความจําเปนโดยไมตอง

ใชราคา 

 

 ขอ ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้  หรือหลักเกณฑ 

ระเบียบท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้  หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น  เจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรบัปรุงใหถูกตอง  และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข  หรือ

ถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันท ี หรือเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจา

พนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลว 

  คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามวรรคหนึ่ง  กําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไมนอย

กวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที  โดยทําเปนหนังสือใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดาํเนินกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่งทาง



 ๑๖

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานกัทําการงานของผู

ดําเนินกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว  ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 
 

 ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือมีการกระทําที่ฝาฝนตอเทศบัญญัติ

นี้  หรือระเบียบหลักเกณฑท่ีออกตามเทศบัญญตัินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนกังานทองถ่ินเพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจเจาหนาท่ีตอไปโดยไมชักชา 

  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  เหตตุามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชพีของประชาชน  หรือจะเปนอนัตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

 


