
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลจอหอ 
เร่ือง  ควบคมุกจิการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32  มาตรา 54  มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลต าบลจอหอ   โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลจอหอ   และความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔7  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2548” 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจอหอ     นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลต าบลจอหอ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาล  ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 44  วรรคหนึ่ง  แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 

  “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

  ข้อ 4  ให้กิจการประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขต
เทศบาลต าบลจอหอ 
   กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่
ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  ข้อ 5  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   ห้ามมิให้บุคคลใด
ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ 4     ในลักษณะที่เป็นการค้า     เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 6  ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ  5  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า  
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

      (1)  สถานที่ประกอบกิจการจะต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะท ารางระบายน้ าโสโครกไปสู่ทาง
ระบายน้ าสาธารณะ  หรือระบบบ าบัดน้ าเสียได้โดยสะดวก   และการระบายน้ าโสโครกจะต้องไม่ท าให้เป็นที่
เดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง 



      (2)  เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าควรจะต้องมีบ่อน้ าพักน้ าโสโครก  หรือบ่อดักไขมัน  
เครื่องป้องกันกลิ่น  เสียง  ความสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือสิ่งใดอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่
ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

      (3)  ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ 

      (4)  ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและต้องจัดสถานที่ให้สะอาดมิให้
สกปรกรกรุงรัง  อันอาจจะเป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 

      (5)  จะต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามก าหนดวันและเวลา
ที่ขออนุญาต 

      (6)  ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  เพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

      (7)  จะต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ข้อ 7  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ 5  จะต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ประกาศก าหนด 

  ข้อ 8  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ 5  จะต้องน าส าเนาหลักฐานดังต่อไปนี้
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      (3)  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ   ในกรณีที่มิได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบการจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือ
ที่ดินให้ประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได้ 

  ข้อ 9  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ 5  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอตาม
ข้อ 7  และหลักฐานตามข้อ 8  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
  ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้ง   ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตามวรรคหนึ่ง   หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

 

 



  ข้อ 10  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าเช่นนั้นต่อไป   จะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศก าหนด    ภายในก าหนด
สามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต 

  ข้อ 11  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  10   และผู้ขอต่อใบอนุญาตตามข้อ  11  จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้  ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
  ผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง   จะต้องช าระ
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ   เว้นแต่จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 12  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้  โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย   ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 13  กรณีใบอนุญาตสูญหาย   ถูกท าลาย   หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย   ถูกท าลาย   หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ  7   และข้อ  8  
โดยอนุโลม  และให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  ข้อ 14  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติ   หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
เทศบัญญัตินี้    หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติ    หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้   และถ้าผู้ได้รับ
ค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในเวลาที่
เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด   ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป   
และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามเทศบัญญัติ นี้  
หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

  ข้อ 15  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียวและเฉพาะสถานที่แห่งเดียวถ้าใน
สถานที่และเจ้าของเดียวกันประกอบการค้าหลายประเภท  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงกึ่งอัตรา 
  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  ข้อ 16  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

  ข้อ 17  ผู้ประกอบการค้ารายใดไม่ปฏิบัติตาม   หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

 



  ข้อ 18  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ    เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้    และให้
มีอ านาจออกประกาศ   ค าสั่ง    ระเบียบ   ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
จอหอนี้ 

  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้ 

 

     ประกาศ   ณ วันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  254๘ 

 

      (ลงชื่อ)      เสรี   ไชยกิตติ 
              (นายเสรี   ไชยกิตติ)  
            นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

 

         เห็นชอบ 

               วิทยา  กามนต์ 
           (นายวิทยา   กามนต์) 
นายอ าเภอเมือง   ปฏิบัติราชการแทน 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

          แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ  เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

 

ล ำดับที่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียม 

บำท/ปี 
หมำยเหตุ 

 
1 

 

 
การฆ่าโค – กระบือ                                                    
- การฆ่าน้อยกว่า  10  ตัว/วนั                                                           
- การฆ่าน้อยกว่า  10 – 50  ตัว/วัน                                                            
- การฆ่ามากกว่า  50  ตัว/วนั                                                   
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