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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2561
หลักการ
ให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
เหตุผล
เพื่อ ให้ เจ้ าพนั กงานท้อ งถิ่น ได้ ปฏิบั ติก ารและควบคุ มกิ จการที่ เป็ นอั นตรายต่อ สุ ข ภาพให้ ถู ก ต้อ ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยที่การดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่
ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะอาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน และก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สมควรกาหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี โดยกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการ และมาตรการป้องกัน อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์
การอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 และตามบทบัญญัติมาตรา 32 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2561
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 26 แห่ งรัฐ ธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ประกอบกับ มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม
ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่ งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองกาญจนบุรีโ ดยความ
เห็ น ชอบของสภาเทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี และโดยความเห็ น ชอบของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2544” และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 3 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ 4 บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บหรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว ใน
เทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการ
ผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ข้างเคี ย งนั้ น ไม่ ว่า จะเป็ น เรื่ อ งมลพิ ษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสี ยง แสง ความร้อ น ความสั่ นสะเทือ น
รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ
“กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกิจการที่มิได้มุ่งกระทาเพื่อการค้าด้วย
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิตหรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ หรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ สิ่งก่อสร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษวั ส ดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่นและหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสีย งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง”หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใด
ที่ป นเปื้อนสารพิษอัน เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผ ลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“น้าเสีย” หมายความว่า น้าที่มีสิ่งเจื อปนต่างๆมากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้าที่ไม่เป็นที่
ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่ว ไป ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่ อยลงสู่ล าน้า
ธรรมชาติก็จะทาให้คุณภาพน้าของธรรมชาติเสียหายได้
“น้าโสโครก” หมายความว่า เป็น น้าเสี ยประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยสิ่ งปฏิกูลจากมนุษย์
ได้แก่ อุจจาระ หรือปัสสาวะ ที่เกิดขึ้นในส้วมโดยแตกต่างจากน้าเสียที่เป็น น้าทิ้งที่เกิดจากการซักล้าง หรือการ
ชาระร่างกาย
“น้ าทิ้ ง ” หมายความว่ า น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากการประกอบกิ จ การที่ จ ะระบายลงสู่ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้าเสียจากการใช้น้าของคนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่น
“การบาบัดน้าเสีย ” หมายความว่า การกาจัดหรือทาลายสิ่งปนเปื้อนในน้าเสียให้หมดไป
หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กาหนดและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้ามันและไขมันออกจากน้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
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“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือการ
กระทาอื่นใดที่เป็นการถ่ายน้า
“แหล่งระบายน้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง คู คลอง
แม่น้า ทะเล และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ
โดยบริ ก ารหลั ก ที่ จั ด ไว้ ป ระกอบด้ ว ย การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ การใช้ น้ าเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยอาจมี บ ริ ก ารเสริ ม
ประกอบด้วย เช่นการอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะ
และการทาสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้
บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์และ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 6 ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่า
การประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ลักษณะ
การให้บริการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่ประกาศกาหนด
“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการที่
ให้ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง พนั ก งานไปดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า นของผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ มี อ ายุ เ กิ น 60 ปี บริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป) ทั้ ง นี้
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ทัง้ นี้
ลักษณะการให้บริการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่ประกาศกาหนด
“การประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่น สียานยนต์ ” หมายความว่า สถานประกอบ
กิจการที่มีการ เคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ ทั้งหมดหรือที่มีการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
รวมกัน ทั้งนี้ ลั กษณะการให้ บ ริ ก ารจะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข
ที่ประกาศกาหนด
ข้อ 6 ให้สถานประกอบกิจการปฏิ บัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทางความสั่นสะเทือน ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอานาจของเทศบาล
เมืองกาญจนบุรีในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 10 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ
ควบคุมภายในเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือ ก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้าจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม
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(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก
น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่ม ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆ
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุขา้ วด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือกาซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
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(๔) การเคลือ บ ชุบ โลหะด้ว ยตะกั่ ว ส ัง กะสี ดี บุก โครเมี ย ม นิก เก ิล หรือ โลหะอื่น ใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุร กิจเกี่ย วกับ ยานยนต์ เครื่อ งจัก รหรือ เครื่องกล ซึ่ ง มีไ ว้บ ริการหรือ
จาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถว่ งล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ ่อมเครื่อ งกล เครื่อ งจักรเก่ าหรืออุปกรณ์ที่เ ป็น ส ่ว นประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผล ิต พ่น ทาสารเคลือ บเงา หรือ สี แต่ง สำเร็จ สิ่งของเครื่องใช้ หรือ ผล ิต ภัณ ฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จการสปาเพื่อสุ ขภาพ เว้ นแต่เป็นการให้บ ริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุ ขภาพ เว้นแต่เป็นการให้ บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หร ือกิจ การอื่นๆในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุ ด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
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(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัด ด้ว ยการพ่นทรายลงบนพื้นผิ ว กระจก แก้ ว หิ น หรือวั ตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผล ิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่นๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของทีช่ ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้ า งขวด ภาชนะหร ื อ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เพื่ อ นำไปใช ้ ใ หม่ ห รื อ แปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
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(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ 11 ผู้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 12 สถานประกอบการกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
ข้อ 13 ผู้ดาเนินกิจการตามข้อ 10 ทั้งเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไป เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินการ ตามที่กาหนดในหมวด 2
หมวด 3 และหมวด 4 ดังต่อไปนี้
หมวด 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ส่วนที่ 1
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาน
เลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องมีระบบ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางหนีไฟ บั น ไดหนี ไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ให้ มีลั กษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(3) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนด ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ
มูลฝอย รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรับรอง และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(2) ในกรณี ที่ มี ก ารก าจั ด มู ล ฝอยเอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน้าหรือการดาเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ หรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้าทิ้งหรือน้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดาเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องดาเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกาหนด
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดสถานประกอบ
กิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้ง
มาตรฐานของบ่อดักไขมัน ดังกล่าว
ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
ให้ ถูกต้องตามหลั กวิช าการ ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนด โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 19 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ที่กาหนดตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้า
บริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบั ติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จัดตั้งน้าดื่มและลักษณะการนาน้ามาดื่มต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ข้ อ 22 สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี น้ าใช้ ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมต่ อ การ
ประกอบกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ส่วนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
ข้อ 23 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24 สถานประกอบกิจการที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 25 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ ชาระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสมกับ คุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่ งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒6 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สาหรั บ การใช้งานในสถานประกอบกิจ การ และต้องมีการติดตั้งในลั กษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย
โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคาเตือนหรือคาแนะนาในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 27 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู้ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒8 สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย หรือมี
การใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดาเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒9 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ ามมิให้ ผู้ใดดาเนิน
กิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาหนดให้เป็น กิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 10 ในลักษณะที่เป็นการค้า
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุ ญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีเทศบัญญัติกาหนดให้เป็น กิจการที่ต้อง
มีการควบคุมตามข้อ 10 ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคล
เดียวกันกับผู้ขอใบอนุญาต)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
(5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้
ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ยกเว้นอาคารที่ปลูกสร้างก่อนที่
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้
(6) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสาเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
(7) หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคาขอด้วยตนเอง)
(8) ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) เอกสารอื่นๆที่จาเป็นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ
ข้ อ 31 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนั งสือแจ้งคาสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่มีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาไว้แล้วนั้ น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบสาเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
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ข้อ 32 ในการออกใบอนุญาตตามข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศ
บัญญัตินี้ก็ได้
ข้อ 33 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 34 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญ าตจะต้องยื่ นคาขอก่อ นใบอนุญาตสิ้ นอายุ ภายในกาหนดสามสิ บวั น
เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 30 โดยอนุโลม
ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓6 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญาตภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วย
ข้อ 37 ในกรณีที่ป รากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อ งตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
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ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓9 ค าสั่ งพั กใช้ใ บอนุญ าตและค าสั่ ง เพิ กถอนใบอนุ ญาต ให้ ทาเป็ นหนัง สื อ แจ้ งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ ตอบรั บ หรื อ ให้ ปิ ด คาสั่ ง นั้ น ไว้ในที่ เปิดเผยเห็ นได้ ง่าย ณ ภูมิ ล าเนาหรื อส านั กทาการงานของผู้ รั บ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณีที่เป็ น การขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 42 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 บรรดาใบอนุญาตการค้าเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ ออกให้ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้บังคับใช้
ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 45 ภายใต้บังคับข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(.......................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

(............................................)
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

