บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เหตุผล
โดยที่ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๖๐ แห งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๖ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงไดตราเทศบัญญัตินี้
-------------------------------

๒
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------โดยที่เปนการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวย การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก ไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน อัน ตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาล
นครนครราชสีมาโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้เรีย กว า “เทศบั ญ ญั ติเทศบาลนครนครราชสีม า เรื่อ ง การควบคุ มกิ จ การที่ เป น
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ เทศบั ญญั ตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดป ระกาศไวโดยเปดเผยที่ สํานัก งานเทศบาลนคร
นครราชสีมาแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับตั้งแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิก
(๑) เทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลเมื อ งนครราชสี ม า เรื่ อ ง ควบคุ ม การทํ า น้ํ า แข็ ง เพื่ อ การค า
พุทธศักราช ๒๔๙๒
(๒) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๓๒
(๓) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๘
(๔) เทศบั ญ ญั ติ ของเทศบาลเมื องนครราชสี มา เรื่อ ง การประกอบกิ จ การที่ เป น อัน ตรายต อ
สุขภาพ ประเภทการแตงผม พุทธศักราช ๒๕๓๘
ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้
ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

๓
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งนั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลว
ใหใชบังคับได
หมวด๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในเทศบัญญัตินี้
“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความวา กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรบั แตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
“ผูดาํ เนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
ขอ ๗ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ไดแก
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง
หรือทางออมหรือไมก็ตาม
๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ ไดแก
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว

๔
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
(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 แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือ
พืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม
ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุน
เสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
(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 ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(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 ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(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 การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๗.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใช
กับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
๗.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืชหรือแปงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือ
แร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรบั ใบอนุญาตใน
๗.๖ (๑)

๖
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖(๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ
๗.๖(๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(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 เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(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 เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๗.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๗
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน
๗.๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน ๗.๙(๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย 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) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห

๘
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ 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 เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
๗.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม 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 หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง

๙
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๗.๑๓ กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคทรอนิกส หรืออุปกรณ
ไฟฟา
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
ขอ ๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดประกอบกิจการตาม
ประเภทที่กําหนดไวในขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผัง
เมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงานหรือมี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
แลวแตกรณี

๑๐
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาลและการปองกันมลพิษ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบัน
การ ศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ
ที่ขออนุญาตได
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมที่จะประกอบกิจการได
(๓) ตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมใหเพียงพอและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
(๔) ตองจัดใหมีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมและเพียงพอกับ
ปริมาณและประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๕) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(๗) สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย เปนสัดสวน และ
ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
(๘) สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสําหรับการ
ใชงานในสถานประกอบกิจการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย การจัดวางหรือการ
จัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ ไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และตองมีการดูแล
ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
(๙) สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียง
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของเทศบาลนครนครราชสีมา

๑๑
ขอ ๑๒ การประกอบกิจการประเภทดังตอไปนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะกิจการ ที่แนบทายตาม
เทศบัญญัตินี้
(๑) กิจการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว การเลี้ยงสุกร
(๒) กิจการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว การเลี้ยงไก
(๓) กิจการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ประเภท การเพาะพันธุ เลี้ยงและการอนุบาลสัตวน้ํา
(๔) กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๕) กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ เสนหมี่
ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๖) กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนม
เปยะ ขนมอบอื่นๆ
(๗) กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่อง
จําหนายอัตโนมัติ
(๘) กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ประเภท การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ หรือขนสง
น้ําแข็ง
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ประเภท การประกอบกิจการตอประกอบ
เคาะ ปะผุ พนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๑๐) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี ตนรํา รําวง
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๒) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
(๑๓) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย
(๑๔) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
ของผูรับบริการ
(๑๕) กิจการเกี่ยวกับการบริการ ประเภท การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของ
ผูรบั บริการ
(๑๖) กิจการอื่นๆ ประเภท การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช

๑๒
หมวด ๓
ใบอนุญาต คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการ
ควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยินยอมใหใชอาคาร
สัญญาเชาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล
(ข) หลักฐานแสดงวาผูยื่นขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(ค) เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล
(ง) เอกสารตาม (๑) (ค) และ (ง)
ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง
และความสมบูรณ ของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ต ามหลักเกณฑวิธีก าร หรื อ
เงื่อ นไขที่ กํา หนดไว ให เจาพนัก งานทองถิ่นรวบรวมความไมถูก ตอ งหรือความไมส มบูรณ นั้น ทั้งหมดแจงใหผูข อ
อนุญ าตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไม
ถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น จะออกใบอนุญาตหรือหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปน เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํ สั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

๑๓
ขอ ๑๕ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ ก็
ได
ขอ ๑๖ ผูไดรบั อนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือแจงการอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตใหใชได
สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียวและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนคร
นครราชสีมาเทานั้น
ขอ ๑๘ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมา
กําหนด กอนสิ้นอายุใบอนุญาต เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการขออนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๓ โดยอนุโลม
ขอ ๑๙ ผูไ ดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตครั้งแรกตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
อัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติน้ใี นวันที่มารับใบอนุญาตหรือเสียคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณี
ที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตในวันที่มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ผูมีหนา ที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติ ดตอกันเกิน กวา
สองครั้ง ให เจ าพนั ก งานทองถิ่น มีอํา นาจสั่งใหผูนั้ นหยุ ดการดํา เนิน กิ จการไวจนกวา จะไดเสี ย คาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๒ กรณี ใบอนุญ าตสูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญ าตยื่ นคําขอรับ ใบ
แทนใบอนุญ าตภายในสิบ หาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ หาย ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่เทศบาลนคร
นครราชสีมากําหนด และใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมเทานั้น

๑๔
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี่ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต
ตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรบั ใบอนุญาต
(๑) ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือ
ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตนั้นไดรบั ทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๖ ผู ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรับ ใบอนุ ญ าตสํ าหรับ การประกอบกิ จ การค า ที่ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการอีกตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๒๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกผูอื่นใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด และเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลวจึงจะดําเนินการได

๑๕
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรค
หนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลนครนครราชสีมาในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได
ขอ ๓๐ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข มี
อํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา ใน
การนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่
นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรบั อนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามหลักเกณฑ
หรือระเบียบ ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชนใน
การดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอให เกิดเหตุรําคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ ตามความจําเปนโดยไมตอง
ใชราคา
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ
ระเบียบที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือ
ถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันที หรือเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจา
พนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลว
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามวรรคหนึ่ง กําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไมนอย
กวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที โดยทําเปนหนังสือใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดาํ เนินกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งทาง

๑๖
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู
ดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๓๒ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง หรือมีการกระทําที่ฝาฝนตอเทศบัญญัติ
นี้ หรือระเบียบหลักเกณฑที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจเจาหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน

