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เทศบัญญตัิ 
 เร่ือง  การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นทีน่่ารังเกียจ 

 พ.ศ.2553 
____________________ 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน ว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจ  พ.ศ.2553  เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสุขภาพของ
สาธารณชน ในเขตเทศบาลต าบลนาใน 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  ซ่ึงแกไ้ขโดย
พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2510  ประกอบด้วยมาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 54  มาตรา 58  
มาตรา 63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 2)      
พ.ศ.2536  ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลนาใน โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาใน  และโดยการอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร  จึงตราเทศบญัญติั
เทศบาลต าบลนาในข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจ พ.ศ.2553” 
  ข้อ2  เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  
ส านกังานเทศบาลต าบลนาในแลว้เจด็วนั 
  ข้อ 3  ในเทศบญัญติัต าบลนาในน้ี 
            “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
            “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายถึง  เจ้าพนักงานซ่ึงได้ รับการแต่งตั้ งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  ข้อ 4  ใหกิ้จการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตามบญัชีแนบทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน
น้ี เป็นกิจการท่ีตอ้งมีการควบคุม ในเขตเทศบาลต าบลนาใน 
  ข้อ 5  เม่ือพน้ก าหนด เกา้สิบวนั  นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ีมีผลบงัคบัใช ้ 
หา้มมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 4  ในเขตเทศบาลต าบลนาในในลกัษณะท่ีเป็นการคา้  
เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ข้อ 6  ผูใ้ดประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงต้องควบคุมตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน พร้อมหลกัฐานต่างๆ  
ตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
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ข้อ 7  ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงตอ้งควบคุมตามเทศ 
บญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี  ตอ้งปฏิบติั รวมทั้งจดัสถานท่ีส าหรับประกอบกิจการคา้นั้นๆ  ให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขอนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
        (1)  สถานท่ีนั้นตอ้งตั้งอยู่ในท าเลท่ีจะระบายน ้ า  รับน ้ าโสโครกไดอ้ย่างเหมาะสม  
ตาตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
             (2)  ตอ้งจดัท ารางระบายน ้า  หรือบ่อรับน ้าโสโครกดว้ยวตัถุถาวร  เรียบไม่ซึม  ไม่
ร่ัวว ระบายน ้าไดส้ะดวก 
             (3)  การระบายน ้ าตอ้งไม่ให้เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูใ้ช้น ้ าในทางน ้ าสาธารณะ  หรือผู ้  
อาศยัใกลเ้คียง 
             (4)  จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสีย  ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
             (5)  เม่ือเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่า สถานท่ีใดสมควรจะตอ้งท าพื้นท่ีดว้ยวตัถุ
ถาวร  เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้าซึม  ร่ัวไหลหรือขงัอยูไ่ด ้ หรือเห็นวา่ควรมีบ่อพกัน ้ าโสโครก  ไขมนั   ให้ถูกตอ้งอง
ตามหลกัสุขาภิบาล หรือตอ้งมีเคร่ืองระบายน ้า  เคร่ืองป้องกนักล่ิน  ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่ น  ละออง  เขม่า  
เถา้  หรือส่ิงอ่ืนใด  อนัอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผูท่ี้อยูข่า้งเคียง  ขอ้ก าหนดดงักล่าวผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
             (6)  ตอ้งให้มีแสงสวา่ง และการระบายอากาศเพียงพอ  และตอ้งจดัสถานท่ีมิให้เป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ าโรค 
             (7)  ตอ้งจดัใหมี้น ้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ  
             (8)  ตอ้งมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกลูอนัไดสุ้ขลกัษณะจ านวนเพียงพอ 
             (9)  ตอ้งจดัใหมี้ส้วมอนัไดสุ้ขลกัษณะ  จ  านวนเพียงพอกบัจ านวนคนท่ีท าการอยูใ่น
สถานท่ีนั้นและตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการก าจดัส่ิงปฏิกูล ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
             (10)  สถานท่ีเล้ียงสัตว ์ ท่ีขงั  และปล่อยสัตวก์วา้งขวางเพียงพอ  และตอ้งจดัให้ได้
สุขลกัษณะ 

           (11)  สถานท่ีเก่ียวกบัการตาก หรือผึ่งสินคา้  ตอ้งมีท่ีส าหรับตากหรือผึ่งสินคา้ ตามท่ี 
เจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 
             (12)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยลกัษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
และค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและประกาศของเทศบาลต าบลนาใน 
  ข้อ 8  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณาเห็นวา่  ผูข้อรับใบอนุญาตไดป้ฏิบติัการครบถว้น  
ตามความในขอ้ 7  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  ก็ให้
ออกใบอนุญาตให ้
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   ข้อ 9  ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องรับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศ
บญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ีด้วย ภายในก าหนดสิบห้าวนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้จากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน  หากมิไดม้ารับใบอนุญาต  และช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ข้อ 10  ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการคา้  ซ่ึงก าหนดให้ควบคุมตามเทศบญัญติัเทศบาล
ต าบลนาในน้ี  จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ตอ้งรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบการคา้ทุกอยา่งให้สะอาดอยูเ่สมอ  ถา้
วตัถุแห่งการคา้นั้นจกัใชเ้ป็นอาหารตอ้งป้องกนัวตัถุนั้น ใหพ้น้จากฝุ่ นละออง  และสัตวพ์าหะน าโรค 
            (2)  ตอ้งมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลไม่ให้เป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุแมลง และสัตวพ์าหะน าโรค  และตอ้งมีการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูใหถู้กสุขลกัษณะ 
            (3)  ถ้าจะเปล่ียนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานท่ี  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินก่อน 
            (4)  ตอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง
จากเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เขา้ตรวจสถานท่ี  เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ ตลอดจนวธีิการประกอบการคา้นั้นไดใ้นเวลาอนัสมควร เม่ือไดรั้บแจง้ความประสงคใ์หท้ราบแลว้ 
            (5)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และประกาศของเทศบาลต าบลนาใน 
  ข้อ 11  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดเง่ือนไข   โดยเฉพาะระบุไวใ้นใบอนุญาต  ให้
ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติั  เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 
  ข้อ 12  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
คา้ซ่ึงก าหนดให้ควบคุม  ตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี  ใบอนุญาตฉบบัหน่ึง ให้ใช้ส าหรับ
กิจการค้าประเภทเดียว  และส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว  ถ้าประกอบกิจการค้าซ่ึงก าหนดให้ควบคุมหลาย
ประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกนั  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอตัราสูงเต็มอตัราแต่ประเภท
เดียว  ประเภทอ่ืนใหเ้ก็บก่ึงอตัรา 
  ข้อ 13  ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปี  นับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลนาใน 
  ข้อ 14  การต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ภายในสิบห้าวนั  ก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือไดย้ื่นค าขอพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมแลว้ ให้ประกอบกิจการต่อไปได ้ จนกว่าเจา้
พนักงานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตอ้งช าระ
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ 
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ข้อ 15  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป  ใหย้ืน่ค  าขอยกเลิกกิจการต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ข้อ 16  หากผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ข้อ 17  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด ในสาระส าคญัให้ผูรั้บใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแทนใบอนุญาต  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการ
สูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐานต่อไปน้ี 
            (1)  เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
            (2)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
  ข้อ 18  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ มี
วธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 
            (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหโ้ดยประทบัตราสีแดงค าวา่  “ใบแทน”  ก ากบัใวด้ว้ย  
และให้มี วนั  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 
            (2)  ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 
            (3)  บนัทึกด้านหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ
ช ารุด  ในสาระส าคญั  ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ 19  ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัเทศต าบลนาในน้ี  ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผย 
และเห็นไดง่้าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ  20  ผูรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคา้  ซ่ึงก าหนดให้ควบคุมตามเทศบญัญติัเทศบาล
ต าบลนาในน้ี  ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะท่ี
ระบุไวใ้นใบอนุญาตนั้น  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควรคร้ังละ
ไม่เกินสิบหา้วนั 
  กรณีท่ีถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ัง  และมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใบอนุญาตอีก    
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียอีกก็ได ้
  ข้อ 21  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ีในขอ้ 5  มีความผิดตามมาตรา 71  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ 22  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี ในข้อ 7  หรือข้อ 10  มีความผิดตาม
มาตรา 73  วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
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  ข้อ 23  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ี ในขอ้ 7  มีความผิดตามมาตรา 76  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
   ข้อ 24  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในน้ีในขอ้ 17  หรือขอ้ 19  มีความผิดตาม
มาตรา 83  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  ข้อ 25  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินการในระหวา่งถูกพกัใชใ้บอนุญาตตามขอ้ 21  มีความผิด
ตามมาตรา  84  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  ข้อ 26  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  มีหน้าท่ีรักษาให้เป็นไปตามเทศบญัญติัเทศบาล  
ต าบลนาในน้ี  และใหมี้การออกระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัเทศบาล
ต าบล นาในน้ี 
 
 
     
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี     22         เดือน กนัยายน    พ.ศ.2553 
 
 
    (ลงช่ือ)       บุญรัก  ทศัมี 
      (นายบุญรัก  ทศัมี) 
           นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 
 
 
 
                          อนุมัติ 
 
 
(ลงช่ือ)        อ านาจ  พวงส าลี 
                (นายอ านาจ  พวงส าลี) 
นายอ าเภอพรรณานิคม ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
           ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 


