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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอ�ำนาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ทางด้านการสาธารณสุข
โดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
โดยการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจด�ำเนินการได้
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ให้อ�ำนาจแก่สภาท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมและ
กิจการต่าง ๆ ได้แก่ ๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒) การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ๓) กิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔) ตลาด ๕) สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร และ ๖) การจ�ำหน่าย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ ซึง่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะมีผลบังคับแก่ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ นัน้
ทุกคน ส่วนที่ ๒ ให้อ�ำนาจแก่หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ในการควบคุม ก�ำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง การออกค�ำสั่ง
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ หรือให้หยุดด�ำเนินกิจการ ให้พกั ใช้ใบอนุญาต หรือให้เพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ที่เน้นเรื่อง “การคุ้มครองและป้องกันด้านสุขภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมลพิษสิ่งแวดล้อม”
ฉะนัน้ การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ ควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ย่อมจะมีประสิทธิภาพในการ
คุม้ ครองและป้องกันมากกว่าการออกค�ำสัง่ ทางปกครอง เมือ่ มีเหตุทอี่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึน้ แล้ว
		
จากสถานการณ์ปจั จุบนั เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลอีกจ�ำนวนหนึง่ ยังไม่ได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และในส่วนที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว
ก็พบว่ามักจะมีปญ
ั หาทางด้านคุณภาพในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ แม้วา่ กรมอนามัยได้ดำ� เนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากร
ในระดับท้องถิน่ มักจะมีการเปลีย่ นแปลงกันบ่อยครัง้ จึงท�ำให้ขาดบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และเชีย่ วชาญ
ประกอบกับได้มีการออกอนุบัญญัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
อีกหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น กรมอนามัยจึงเห็นเป็นการสมควร
ที่จะต้องให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้แก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลทั่วประเทศ โดยการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ “ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ฉบับนี้ขึ้น
		
กรมอนามั ย หวั ง ว่ า เทศบาลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลจะสามารถน� ำ ตั ว อย่ า ง
ร่างข้อ บั ญญั ติท ้องถิ่นเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ ละท้ องถิ่น ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
							

(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย					
						

ค�ำชี้แจง
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเอกสารนี้
ผู้จัดท�ำได้ด�ำเนินการศึกษาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจัดตั้งเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และแบบการร่างกฎหมายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น รวมทั้งต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น การอนามัยสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ เป็นต้น โดยวิเคราะห์หลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพือ่ ออกแบบโครงสร้างของร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ประกอบกับวิเคราะห์หลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการเพือ่ ก�ำหนด
เป็นข้อปฏิบัติในการควบคุมกิจการต่าง ๆ ซึ่งบางกิจการได้มีกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาใช้บงั คับแล้ว และสามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จ�ำหน่าย
อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น และบางประเภท
กิจการได้มีค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ส�ำหรับบางประเภทกิจการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขก็ได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ ส�ำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย เพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของตัวอย่าง
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้
		
ผู้จัดท�ำหวังว่าตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้จะสามารถอ�ำนวยความสะดวกและ
ใช้เป็นต้นแบบในการยกร่างเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

สารบัญ

บทน�ำ
ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
๑) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ								
๒) การจัดการมูลฝอยทั่วไป								
๓) การจัดการสิ่งปฏิกูล									
๔) ควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์							
๕) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบรวมกิจการ)				
๖) สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ				
๗) สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง
๘) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการ)				
๙) ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน					
๑๐) ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ			
๑๑) ควบคุมตลาด									
๑๒) ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร							
๑๓) ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร				
๑๔) ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ					
บทท้าย
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บทน�ำ
เนือ้ หาของตัวอย่างร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนีจ้ ะประกอบไปด้วย
ตัวอย่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทัง้ เทศบัญญัตขิ องเทศบาลและข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบลอยูใ่ นตัวอย่าง
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมีบางส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้สามารถน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงกัน จึงต้องท�ำความเข้าใจในหลักการดังต่อไปนี้
๑.บันทึกหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นข้อผูกมัดและให้ผพู้ จิ ารณาร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทราบถึงขอบเขตในการ
มีหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น หรือยกเลิกข้อบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อให้
สาธารณชนทราบถึงเหตุผลหรือความจ�ำเป็นที่จะต้องมีหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัตินั้น และเป็นเครื่องมือ
ประการหนึง่ ในการพิจารณาตีความหรือค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเหตุผลในการยกเลิกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
๒. ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจะประกอบด้วยชื่อของข้อบัญญัติท้องถิ่นตามรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบาล เรียกว่า เทศบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต�ำบล เรียกว่า ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นต้น และเรื่องซึ่งเป็นสาระส�ำคัญ ขอบเขตในการใช้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่ตรงหรืออยู่ในขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูล
การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น แล้วตามด้วย พ.ศ. .... ยังไม่ตอ้ งใส่เลข พ.ศ. ให้ใส่จดุ ไว้
สี่จุดก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจึงจะใส่เลข พ.ศ.
๓. ค�ำปรารภ
		
ค�ำปรารภจะก�ำหนดให้ทราบว่าสมควรให้มขี อ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่ ว่าด้วยเรือ่ งใด หรือแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องใด หรือปรังปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องใด หรือยกเลิกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องใด
๔. บทอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกฎหมายระดับอนุบัญญัติซึ่งจะตรามาใช้บังคับได้จะต้องมีกฎหมาย
แม่บท (พระราชบัญญัติหรือกฎหมายในระดับเทียบเท่า) บัญญัติให้กระท�ำได้ ดังนั้น การยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นจึงต้องเขียนข้อความที่กล่าวถึงการอาศัยอ�ำนาจจากกฎหมายแม่บทไว้ด้วย โดยในตัวอย่างนี้จะใช้
รูปแบบในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีเทศบัญญัติ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๖๐
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และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และกรณีขอ้ บัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนต�ำบล อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และอาศัยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ให้
อ�ำนาจแก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น)
		
กรณีตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป จะมีบทอาศัย
อ�ำนาจที่แตกต่างไปจากเรื่องอื่น โดยที่จะอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของกระบวนการขั้นตอนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมายเฉพาะในส่วนที่ให้อ�ำนาจ
ในการก�ำหนดเนือ้ หาสาระ ซึง่ ได้แก่กฎหมายสองฉบับ ดังนี้ ๑) พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในส่วนที่ต้องอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายเฉพาะฉบับนี้เพิ่มขึ้น ต่างจาก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม โดยเพิ่มเติมในหมวด ๓/๑
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๕. วันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น
		
โดยหลักทั่วไปวันใช้บังคับกฎหมายจะก�ำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้า
ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น (มาตรา ๑๐
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่ ง วั น ใช้ บั ง คั บ ของเทศบั ญ ญั ติ แ ละ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความแตกต่างกันดังนี้
		
๑) เทศบัญญัติ ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�ำหนดว่า
“นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่ส�ำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัติน้ันว่าให้ใช้บังคับทันที
ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”
๒) ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้วยการออกข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ได้
ก�ำหนดการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นเอาไว้ และเมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นกฎและมี
ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องน�ำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๖. บทยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่น
บทยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เป็นการระบุวา่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งใดจะถูกยกเลิกไม่ใช้บงั คับ
ต่อไป หรือในกรณีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นการให้มีข้อบัญญัติใหม่แทนที่ข้อบัญญัติเดิมก็ต้องมี
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การยกเลิกข้อใดหรือส่วนใดบ้าง ทั้งนี้ต้องระบุชื่อข้อบัญญัติที่จะยกเลิกให้ชัดเจนและครบถ้วน การยกเลิก
กฎหมายระดับใดต้องยกเลิกด้วยกฎหมายระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะยกเลิกทั้งฉบับหรือยกเลิกบางเรือ่ งก็ตาม
ทัง้ นี้ ไม่ให้ใช้วธิ กี ารก�ำหนดบทยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีข่ ดั หรือแย้งในลักษณะรูปแบบของบทกวาด ทีเ่ รียก
ว่า “บทยกเลิกบทบัญญัติท่ีขัดหรือแย้ง” เพราะจะมีปัญหาในการตีความและท�ำให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการใช้บังคับซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง
๗. บทนิยาม
บทนิยามไม่จ�ำเป็นต้องมีในข้อบัญญัติทุกฉบับเสมอไป แต่ถ้าประสงค์หรือจ�ำเป็นที่จะต้อง
ก�ำหนดบทนิยามขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยังเป็นเทคนิคในการย่อความให้ส้ันลง ไม่ต้องใช้
ถ้อยค�ำให้ยาวเกินไปทุกครั้งก็ได้ ซึ่งพอสรุปได้ว่าก�ำหนดบทนิยามขึ้นเพื่อ ก�ำหนดขอบเขต ความหมายของ
ถ้อยค�ำให้ชัดเจน หรือให้กว้างกว่าปกติทั่วไปที่เข้าใจกัน หรือที่กว้างเกินไปให้มีขอบเขตที่แคบลง อธิบาย
ศัพท์ทางเทคนิคหรือใช้แทนข้อความในข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือย่อค�ำหรือข้อความในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
๘. บทรักษาการ
บทรักษาการเป็นการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบการปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้
เช่น การวางระเบียบการปฏิบัติ การเตรียมงบประมาณ การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น และเพื่อให้
ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นได้อย่างถูกต้อง
		
ต�ำแหน่งของบทรักษาการ
		
๑) กรณีที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ ให้ก�ำหนดไว้ในบทน�ำ โดยอยู่
ต่อจากค�ำนิยามและอยู่ก่อนการแบ่งหมวดหมู่
๒) กรณีทขี่ อ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับนัน้ ไม่มกี ารแบ่งหมวดหมู่ ให้กำ� หนดไว้เป็นข้อสุดท้ายของ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้รักษาการข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินั้น กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลนั้น
๙. บทบังคับ
บทบังคับ คือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ๑) บทบังคับตามที่
กฎหมายแม่บทก�ำหนดไว้ ในส่วนนี้ ถึงแม้มิได้น�ำมาก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็จะมีผลบังคับใช้ตาม
บทกฎหมายแม่บท ๒) บทบังคับที่กฎหมายแม่บทให้ก�ำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อบัญญัติท้องถิ่น
๑๐. สภาพบังคับ (บทก�ำหนดโทษ)
สภาพบังคับเป็นการจูงใจให้คนท�ำตามโดยไม่กล้าท�ำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ป้องกันไม่ให้
เกิดผลร้าย โดยห้ามหรือให้หยุดการกระท�ำ รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งสภาพบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขมีก�ำหนดไว้แล้วในกฎหมาย ดังนั้น ในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนด
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รายละเอียดของสภาพบังคับ (บทก�ำหนดโทษ) ก็ได้ หรืออาจก�ำหนดเพียงข้อความว่าให้มีสภาพบังคับตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้นก็ได้
		
ส�ำหรับร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป ซึง่ มีกฎหมายแม่บทสองฉบับทีใ่ ห้
อ�ำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำหนดในส่วนเนือ้ หาสาระของร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ดังนัน้ สภาพบังคับ
ในตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงแตกต่างกับเรื่องอื่น ๆ โดยก�ำหนดข้อความว่าให้มีสภาพบังคับตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑. บทเฉพาะกาล
		
บทเฉพาะกาลอาจจ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นมีผล
ต่อการก่อให้เกิดหรือสิ้นสุดของสิทธิ หน้าที่ หรือผลประโยชน์ต่อบุคคล ซึ่งเรื่องที่อาจจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
เป็นบทเฉพาะกาลของข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน อีกทั้งประเด็นในข้อเท็จจริงก็มี
ความหลากหลายมาก ดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
๑๒. ส่วนแนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น
		
ส่วนแนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย โดยน�ำส่วนที่ก�ำหนด
รายละเอียดของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ส�ำคัญ ซึ่งมีเนื้อหาในหัวข้อหรือประเด็นเรื่องเดียวกันค่อนข้างมาก
ให้กะทัดรัด สามารถเข้าใจง่าย แต่ถ้าก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติรายข้อ โดยการอธิบายความ ก็จะท�ำให้
บทบัญญัติยาวเยิ่นเย้อ กรณีท่ีบทบัญญัติใช้ถ้อยค�ำว่า “บัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้” แสดงว่าในส่วนแนบท้าย
จะต้องมีการจัดท�ำในรูปแบบของตาราง แต่ถ้าบทบัญญัติใช้ถ้อยค�ำว่า “อัตราท้ายข้อบัญญัตินี้” ก็จะไม่มี
การจัดท�ำในรูปแบบของตาราง
		
จากหลักการทีส่ ำ� คัญทัง้ ๑๒ ข้อ ข้างต้นนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจถึงกฎหมาย
ทีใ่ ห้อำ� นาจในการตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ รวมถึงความแตกต่างของตัวอย่างร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ แต่ละ
เรื่อง ก่อนที่จะด�ำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้น�ำไปปรับใช้กับการยกร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถบังคับใช้ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การคุม้ ครองป้องกันสุขภาพของประชาชนในท้องถิน่ จากเชือ้ จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ โรคและมลพิษจากสิง่ แวดล้อมได้
		
(ตัวอย่างร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทัง้ เทศบัญญัตแิ ละข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบลแต่ละ
เรื่องได้จัดท�ำไว้ในฉบับเดียวกัน โดยจะใช้ข้อความส�ำหรับเทศบาลว่า “เทศบัญญัติ” และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลว่า “ข้อบัญญัติ” และจะใช้สัญลักษณ์แทนดังนี้ “เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ” ส�ำหรับตัวอย่าง
แบบฟอร์มเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อความ ของตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องซึ่งใช้เหมือนกัน
ได้รวบรวมไว้ด้วยกันในบทท้ายของเอกสารเล่มนี้)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยทีก่ ารจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่
กระจายของโรคและไม่กอ่ ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชน และไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด�ำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�ำจัด
สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรการเกีย่ วกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้บคุ คลใดเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�ำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ของราชการส่วนท้องถิน่ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บคุ คลใดเป็นผูด้ ำ� เนิน
กิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...............
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เทศบาล……............/องค์การบริหารส่วนต�ำบล................
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../ สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................และผู้ว่าราชการ
จังหวัด....................../นายอ�ำเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........……… การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ....”
ข้ อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาล………. ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ได้ ป ระกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�ำให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภมู คิ มุ้ กันโรคและการทดลองเกีย่ วกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท�ำด้วยแก้ว สไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากเลือด สารน�้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�ำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�ำลี ผ้าก๊อส
ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
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(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
“การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตัง้ แต่การเก็บ ขน และ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถาน
พยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอืน่
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายทีม่ ไิ ด้ตงั้ อยูภ่ ายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่าง
จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ทอี่ าจก่อให้เกิดเชือ้ อันตราย และห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านสาธารณสุขทีท่ ำ� การ
ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีอ่ าจก่อให้เกิดเชือ้ อันตราย
ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
พยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผูด้ ำ� เนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ดำ� เนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ดำ� เนินการสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผูอ้ ำ� นวยการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ รียกชือ่
อย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบด�ำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7

“ผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล................./องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบล....................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………...../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�ำนาจของราชการ

ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด�ำเนินการขน หรือ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�ำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
หรือจะอนุญาตให้บคุ คลใดด�ำเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�ำหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
บุคคลอื่นด�ำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด�ำเนินกิจการขนมูลฝอย
ติดเชื้อโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก�ำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดหรือจัดให้
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ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดให้มสี ถานทีถ่ า่ ย เท หรือทิง้ มูลฝอยติดเชือ้ ในทีห่ รือทางสาธารณะ
หรือก�ำหนดให้มวี ธิ กี ำ� จัดมูลฝอยติดเชือ้ ทีถ่ า่ ย เท หรือทิง้ โดยวิธอี นื่ ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดตามเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดท�ำการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๙ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่
ผูป้ ระกอบกิจการ สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูป้ ระกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายทีด่ ำ� เนินการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
นั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท�ำการตรวจสอบระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด�ำเนินการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองได้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
การสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล
ซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้อง
ถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนินกิจการรับท�ำการขน และก�ำจัดมูลฝอยติด
เชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ
หรือขนมูลฝอยติดเชือ้ อย่างน้อยหนึง่ คน โดยเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ ำ� เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส�ำเร็จ
การศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการด�ำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง
ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
แต่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น
จะต้องแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องตนอย่างน้อยหนึง่ คนซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ าม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขา
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วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจด�ำเนินกิจการร่วมกัน
ในการเก็บขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ส�ำหรับร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลและร่างข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล จะมี
ความแตกต่างจากเทศบัญญัติเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในส่วนของ ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบตั กิ ารตามเทศบัญญัตนิ ี้ ให้ผปู้ ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผูป้ ระกอบกิจการห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย และราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ บุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่
มอบให้ดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนินกิจการรับท�ำการขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านใดด้านหนึง่
(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างน้อยหนึง่ คน โดยเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ าํ เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในการกาํ จัดมูลฝอยติดเชือ้ ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการกาํ จัดมูลฝอยติดเชือ้
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๒) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๔) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน
และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บงั คับแก่การขนและการกาํ จัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยตนเองของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าทีข่ องตนอย่างน้อยหนึง่ คนซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ าม (๓) เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการขนและการกาํ จัดมูลฝอย
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ติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการขนและการกาํ จัดมูลฝอยติดเชือ้ อาจแต่งตัง้ จากบุคคลภายนอก
ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชือ้ อันตรายของเอกชน ให้ผปู้ ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูป้ ระกอบกิจการห้องปฏิบตั ิ
การเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู้ด�ำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการ
เชือ้ อันตรายจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติ
นี้ และด�ำเนินการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูด้ ำ� เนินการสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือผูด้ ำ� เนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนัน้ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ด�ำเนินการเก็บ ขน และหรือก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในการขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ของบุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการ
ขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และของบุคคลซึ่งได้
รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่
แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และดําเนินการขนและกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบให้บคุ คลใดดาํ เนินการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ หรือการออกใบอนุญาต
ให้บคุ คลใดดาํ เนินกิจการรับทาํ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ กําหนดระยะเวลา
และเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบุคคลซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ดำ� เนิน
กิจการรับท�ำการเก็บมูลฝอยติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11

การก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ และด�ำเนินการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๔ ให้ผดู้ ำ� เนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูด้ ำ� เนินการห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ของตน และด�ำเนินการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�ำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท�ำลาย
พร้อมกับการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๖ ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ทีเ่ ป็นกล่องหรือถัง ต้องท�ำด้วยวัสดุทแี่ ข็งแรง ทนทาน
ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรัว่
ไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลือ่ นย้ายได้สะดวกโดยผูข้ นย้ายไม่มกี ารสัมผัสกับมูลฝอยติดเชือ้
(๒) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้ำหนัก กันน�้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด�ำ
ที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์
ทีใ่ ช้ระหว่างประเทศตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และต้องมีขอ้ ความว่า “ห้ามน�ำกลับมาใช้อกี ” และ
“ห้ามเปิด” ในกรณีทสี่ ถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยตนเอง สถานบริการ
การสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชอื่ ของตนไว้ทภี่ าชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ และในกรณีทภี่ าชนะส�ำหรับ
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บรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ นัน้ ใช้สำ� หรับเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ไว้เพือ่ รอการขนไปก�ำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ทีเ่ กิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ การขน และการก�ำจัด
ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท�ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อ
สารเคมี ไม่รวั่ ซึม ท�ำความสะอาดได้งา่ ย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องทีม่ กี ารป้องกันสัตว์ทเี่ ป็น
พาหนะน�ำโรคและจ�ำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชือ้ นัน้ และต้องเก็บลงในภาชนะส�ำหรับ
บรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอืน่ และในกรณีทไี่ ม่สามารถเก็บลงในภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอย
ติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท�ำได้
(๒) ต้องบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไม่เกินสามในสีส่ ว่ นของความจุของภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอย
ติดเชือ้ ทีเ่ ป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะส�ำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบตั กิ าร
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัด
ให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องส�ำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้าย
ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปก�ำจัด และต้องท�ำความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส�ำหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อรอการขนไปก�ำจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน�้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
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(๗) มีข้อความเป็นค�ำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มีลานส�ำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือ
ท่อรวบรวมน�้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในกรณีทเี่ ก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไว้เกินเจ็ดวัน ทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ ตามวรรค
หนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ำกว่านั้นได้
ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อรอการขนไปก�ำจัดต้องด�ำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ มีความรูเ้ กีย่ วกับมูลฝอยติดเชือ้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึก
อบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะ
เวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติ
งาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�ำความสะอาดร่างกาย
หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระท�ำทุกวันตามตารางเวลาที่ก�ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น
(๔) ต้องเคลือ่ นย้ายโดยใช้รถเข็นส�ำหรับเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ทีม่ ลี กั ษณะ
ตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มลู ฝอยติดเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณน้อยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลือ่ นย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระท�ำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คมี คีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบั ด้วยกระดาษ แล้วเก็บ
มูลฝอยติดเชือ้ หรือกระดาษนัน้ ในภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ใบใหม่ แล้วท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยา
ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
ครั้ง และห้ามน�ำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๒๑ รถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ท�ำด้วยวัสดุที่ท�ำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถท�ำความสะอาดด้วยน�้ำได้
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(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน�ำไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่ องมื อส� ำ หรั บใช้ เ ก็ บมู ล ฝอยติ ดเชื้ อ ที่ ตกหล่ น ระหว่ างการ
เคลือ่ นย้าย และอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือส�ำหรับใช้ทำ� ความสะอาดและฆ่าเชือ้ บริเวณทีม่ ลู ฝอยติดเชือ้ ตกหล่น
ตลอดเวลาที่ท�ำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์
ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ�ำนวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
					
				

ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการขน
มูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึง่ รับท�ำการขนมูลฝอยติดเชือ้ จากทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ ของสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อน�ำไปก�ำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข
หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
โดยให้มีจํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผูข้ บั ขีแ่ ละผูป้ ฏิบตั งิ านประจํายานพาหนะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับมูลฝอยติดเชือ้ โดยผ่าน
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๓) ทีเ่ ก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ เพือ่ รอการกําจัดซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเช่นเดียวกับทีพ่ กั
รวมมูลฝอยติดเชือ้ ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอทีจ่ ะเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไว้ได้จนกว่าจะขน
ไปกําจัด และให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาด
ที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
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(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอมีรางหรือท่อระบายน�ำ้ เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และต้องท�ำความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ
ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชือ้ จากทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ ของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
(๒) ต้ อ งขนอย่ า งสม�่ ำ เสมอตามวั น และเวลาที่ กํ า หนด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณของ
มูลฝอยติดเชื้อ และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น
(๓) ผูป้ ฏิบตั งิ านประจาํ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ ต้องดาํ เนินการให้ถกู สุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกาย หรือ
ส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
ข. ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คมี คีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ
มูลฝอยติดเชือ้ หรือกระดาษนัน้ ในภาชนะสาํ หรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ใบใหม่ แล้วทาํ ความสะอาดด้วยน�ำ้ ยา
ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชือ้ ต้องระมัดระวังมิให้มลู ฝอยติดเชือ้ และภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทําความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทําความ
สะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได้
ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึก ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�ำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีทเี่ ป็นยานพาหนะส�ำหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชือ้ จากทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้
ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส หรือต�่ำกว่านั้นได้
และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิน่ ท�ำการขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ แสดงชือ่
ของราชการส่วนท้องถิน่ ด้วยตัวหนังสือสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจนไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
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กรณีบคุ คลซึง่ ได้รบั มอบจากราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการขนมูลฝอยติดเชือ้ แทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ ท�ำการขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้บคุ คลนัน้ แสดงชือ่ ราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด�ำเนินการรับท�ำการขนมูลฝอย
ติดเชื้อโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท�ำการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้บคุ คลนัน้ แสดงชือ่ ราชการส่วนท้องถิน่ ด้วยตัวหนังสือสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจนพร้อมกับ
แผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ�ำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่อง
มือสือ่ สารส�ำหรับใช้ตดิ ต่อแจ้งเหตุ อยูใ่ นยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ ตลอดเวลาทีท่ ำ� การขนมูลฝอยติดเชือ้
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัดที่อยู่ภายในสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชือ้ ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์การเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไปเก็บกักในทีพ่ กั รวมมูลฝอย
ติดเชื้อโดยอนุโลม
					
ส่วนที่ ๓
				
การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๗ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�ำหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ต้องก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีข่ นจากทีพ่ กั รวม
มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอทีจ่ ะเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไว้ได้จนกว่าจะท�ำการก�ำจัด รวมทัง้ จัดให้มขี อ้ ความเป็นค�ำ
เตือนว่า “ทีเ่ ก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจน แสดงไว้ดว้ ย
(๔) จัดให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ซึง่ มีความรูเ้ กีย่ วกับมูลฝอยติดเชือ้ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชือ้ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ ตามหลักสูตรและระยะ
เวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
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(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหล
ของมูลฝอยติดเชือ้ และอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือป้องกันอัคคีภยั ไว้ประจ�ำบริเวณทีต่ งั้ ระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
ใช้วิธีก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติ
การติดเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตาม เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ�ำทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ทราบเป็นประจ�ำภายในวันที่ห้าของเดือน
ข้อ ๒๘ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ท�ำลายเชื้อด้วยไอน�้ำ
(๓) ท�ำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๙ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ
และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชือ้ ให้เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่ตำ�่ กว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน
ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต�่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
หรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียทีป่ ล่อยออกจากเตาเผาตามทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
ข้อ ๓๐ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยวิธกี ารท�ำลายเชือ้ ด้วยไอน�ำ้ หรือวิธที ำ� ลายเชือ้ ด้วยความ
ร้อนหรือวิธอี นื่ จะต้องด�ำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพทีส่ ามารถท�ำลาย
เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัส
ซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการก�ำจัดเชื้อ
แล้ว ให้ด�ำเนินการก�ำจัดตามวิธีก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�ำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน หรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�ำ
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องยืน่ ค�ำขอ
รับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑)		บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒)		ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีที่ส่งไป
ก�ำจัดที่อื่น
(๕) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทก่ี ฎหมายก�ำหนด)
(๖) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๗) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๘) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๙) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ข้อ ๓๔ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำ� เป็นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิน้ ก�ำหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๘ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ และการไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพ
ของประชาชน
ข้อ ๔๑ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการขน
มูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด�ำเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตรา
ทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ราชการส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�ำเนินกิจการนั้น ถ้า
มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ชำ� ระค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวนค่าธรรมเนียม
ทีค่ า้ งช�ำระ เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง
ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�ำเนินกิจการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียก
เก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวด ๖
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)
ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่……………….......
						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
			
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………….)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ....................
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�ำจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ….
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
		
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
เดือนละ
		
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
				 ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
				 ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
				 (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
				 ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
				 หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
		
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
		
๑) ค่าบริการ 			
ครั้งละ
				 (โดยให้ก�ำหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
		
๒) ค่าขน
				 ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
					 หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ครั้งละ
				 ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
					 หรือน�้ำหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
			
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
			
ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ
		 (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
		
ให้คดิ เป็นครึง่ หน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
					 หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คดิ เป็นหนึง่ หน่วย)

.... บาท

.... บาท

.... บาท

.... บาท

.... บาท

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒. ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
		
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
เดือนละ
.... บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ
.... บาท
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
		
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
		
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
		
ในอัตราต่อหน่วย 		
หน่วยละ
.... บาท
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึง่ กิโลกรัม
ให้คดิ เป็นครึง่ หน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึง่ กิโลกรัม ให้คดิ เป็นหนึง่ หน่วย)
๓. ใบอนุญาตด�ำเนินกิจการโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับท�ำการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
.... บาท
(ข) รับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
.... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�ำจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ….
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
		
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
		
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
				 ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
				 ในอัตราต่อหน่วย
				 (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
				 ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
				 หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
		
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าบริการเป็น ๒ รายการ
		
๑) ค่าบริการ 			
				 (โดยให้ก�ำหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
		
๒) ค่าขน
				 ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
					 หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
				 ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
					 หรือน�้ำหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
			
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
			
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
		
ให้คดิ เป็นครึง่ หน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
		
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คดิ เป็นหนึง่ หน่วย)

เดือนละ

.... บาท

เดือนละ

.... บาท

ครั้งละ

.... บาท

ครั้งละ

.... บาท

ครั้งละ

.... บาท

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

25

๒. ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
		
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
				 หรือน�้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
		
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน�้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
		
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
		
ในอัตราต่อหน่วย 		
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึง่ กิโลกรัม
ให้คดิ เป็นครึง่ หน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึง่ กิโลกรัม ให้คดิ เป็นหนึง่ หน่วย)

เดือนละ

.... บาท

เดือนละ

.... บาท

หน่วยละ

.... บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพือ่ ประกอบ
		 การพิจารณาอนุญาต
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพือ่ ให้มารับใบอนุญาต)
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสัง่ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยทีเ่ อกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งอืน่ ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ทบี่ ทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่
กระจายของโรคและไม่กอ่ ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชน และไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการด�ำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก�ำจัด หรือ
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ
สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บคุ คลใดเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการเก็บ
ขน ก�ำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน
ก�ำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………./ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล............
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…........./องค์การบริหารส่วนต�ำบล
.........................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล…….........…................../สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และผู้ว่าราชการจังหวัด……............................../นายอ�ำเภอ...................................จึงตราเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….………….การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ....” /ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………................ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..........แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสือ่ มคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานทีใ่ ด ๆ ทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดมูลฝอยทัว่ ไป
“ผูด้ ำ� เนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ อืน่ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูด้ ำ� เนินการเก็บ ขน และ
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ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท�ำร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาล…../นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล.....
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล……………….../องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.................
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล............
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………......../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล................เป็น
ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการหรือท�ำร่วม
กับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
มู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ จั ด เก็ บ ได้ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ราชการ
ส่วนท้องถิน่ อืน่ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามวรรคสอง ซึง่ ด�ำเนินการ
จัดเก็บย่อมมีอ�ำนาจน�ำไปด�ำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท�ำไว้ระหว่างกัน
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีทมี่ ขี องเสียอันตรายหรือของเสียไม่อนั ตรายปนอยูก่ บั มูลฝอย
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าว
หากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนัน้ ยังมิได้ดำ� เนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดเก็บด�ำเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและก�ำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน�ำไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิน่ ต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส�ำนึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยท่วไปเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก�ำเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด�ำเนินงานให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๘ ในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป ผู้ด�ำเนินการต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วบคุมก�ำกับในการ
จัดการมูลฝอยทัว่ ไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก�ำจัด
มูลฝอยทั่วไปที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือมาตรฐานนั้นด้วย
หมวด ๒
การเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ ๑
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่าง
น้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน
เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง
เพือ่ ประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผกู้ อ่ ให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย
ทัว่ ไปและมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คดั แยกมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอย
ทัว่ ไปด้วย
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก�ำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่น
ออกจากมูลฝอยทัว่ ไปก็ได้
ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงส�ำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ
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ถุงที่ท�ำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อน
ย้ายได้สะดวก
(๒) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ต้องท�ำจากวัสดุ
ทีท่ ำ� ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รวั่ ซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ
น�ำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ระบุขอ้ ความทีท่ ำ� ให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้
โดยมีสีเฉพาะส�ำหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) สีน�้ำเงิน ส�ำหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) สีเขียว ส�ำหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) สีเหลือง ส�ำหรับมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่
(๔) สีส้ม ส�ำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
เพือ่ ความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึง่ ให้มลี กั ษณะโปร่งใสก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้ผกู้ อ่ ให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุส�ำหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปาก
ถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ
ที่เหมาะสม และมีการท�ำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่มีจ�ำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานทีใ่ ด ๆ
ทีม่ ปี ริมาณมูลฝอยทัว่ ไปตัง้ แต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มที พี่ กั รวมมูลฝอยทัว่ ไป ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ ทีม่ ขี นาด
ใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะทีม่ กี ารป้องกันน�ำ้ ฝน หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
สองวัน
(๒) มีพนื้ และผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน�ำ้ ซึมหรือน�ำ้ เข้า
ท�ำด้วยวัสดุทที่ นทาน ท�ำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสียหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อรวบรวมน�้ำเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการก�ำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด
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เห็นได้ชดั เจนว่า “ทีพ่ กั รวมมูลฝอยทัว่ ไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�ำ่ เสมอ
ที่ พั ก รวมมู ล ฝอยทั่ ว ไปต้ อ งตั้ ง อยู ่ ใ นสถานที่ ส ะดวกต่ อ การเก็ บ รวบรวมและขนถ่ า ย
มูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ส�ำหรับสถานที่ตาม
ข้อ ๑๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ท�ำจากวัสดุที่ท�ำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่าย
ต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ทมี่ ขี นาดใหญ่ ซึง่ มีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง
พาหะน�ำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท�ำความสะอาดได้งา่ ย มีระบบรวบรวมและ
ป้องกันน�้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) มีการท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ทมี่ ขี นาดใหญ่ตอ้ งตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
ที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ
มั่นคง แข็งแรง ท�ำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้ำทิ้งหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อรวบรวมน�้ำเสีย
ไปจัดการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และอยูห่ า่ งจากแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ ระกอบหรือ
ปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอย
ทีม่ ขี นาดใหญ่ไว้ในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย
และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไป มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่ และ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข้อ ๑๙  ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ประกาศก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
ในกรณีมเี หตุผลความจ�ำเป็นท�ำให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปตามประกาศในวรรค
หนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร
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ข้อ ๒๐  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน�้ำและ
ปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น�้ำ หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น
รั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ด�ำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน�ำเข้ามา
คัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน�้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส�ำหรับใช้งานและช�ำระล้าง
ร่างกาย
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
(๖) มีการป้องกันฝุน่ ละออง กลิน่ เสียง ความสัน่ สะเทือน หรือการด�ำเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิด
เหตุร�ำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ�ำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และน�ำ้ ทิง้ ทีร่ ะบายออกสูภ่ ายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ในกรณีวสิ าหกิจชุมชนหรือกลุม่ ชุมชนด�ำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะทีไ่ ม่เป็นการค้า
หรือแสวงหาก�ำไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก�ำกับดูแลการด�ำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๒๒ ผู้ด�ำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ�ำรถขนมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก�ำหนด
ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผปู้ ระกอบกิจการหรือผูค้ รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๔ ผู้ด�ำเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
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(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดตามข้อ ๑๙
(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก�ำกับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก�ำหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างท�ำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย
เป็นประจ�ำทุกวัน โดยสถานที่ล้างท�ำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน
มีความลาดเอียง น�้ำไม่ท่วมขัง ท�ำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสียหรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
เพือ่ รวบรวมน�ำ้ เสียไปจัดการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีการป้องกันเหตุรำ� คาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ
และมีการดูแลท�ำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ�ำ
ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ
ขนถ่าย และท�ำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สงู เกินไปหรืออยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย
(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน�้ำจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติ
งาน และสามารถน�ำน�้ำเสียจากมูลฝอยไปบ�ำบัดในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ�ำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร�ำคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน
กรณีบคุ คลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ได้รบั มอบจากราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการเก็บขนหรือ
ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลนัน้ ไว้ทยี่ านพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณทีบ่ คุ คลภายนอกสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้างทัง้ สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย
ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น ผู้ด�ำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่าย
มูลฝอยก็ได้
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ดังต่อไปนี้

สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

(๑) เป็ น อาคาร ที่ มี ก ารป้ อ งกั น น�้ ำ ซึ ม หรื อ น�้ ำ เข้ า มี ก ารระบายอากาศ มี แ สงสว่ า ง
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย
(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การด�ำเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุรำ� คาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(๓) มีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ส่วนที่ ๒
การก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออก
เป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน�ำไปก�ำจัด  ทั้งนี้
การก�ำจัดให้ท�ำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้อง
กับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก�ำจัดมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิด
ข้อ ๒๘ ผู้ด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำจัดมูลฝอย
และจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๒๙ การก�ำจัดมูลฝอยท่วไปต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท�ำการก่อสร้างระบบก�ำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก�ำกับ
การด�ำเนินงานก�ำจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) ไม่น�ำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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มาก�ำจัดร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๐  การก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด�ำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การหมักท�ำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(๓) การก�ำจัดด้วยพลังงานความร้อน
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค�ำแนะน�ำ
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค�ำแนะน�ำราชการส่วนท้องถิ่น
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๑ การด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอย
ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
หมวด ๔
การด�ำเนินการ ใช้ และหาประโยชน์
ข้อ ๓๓ การด�ำเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๔ ผูใ้ ดประสงค์จะด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน ก�ำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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ใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับท�ำการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการก�ำจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดมูลฝอย (กรณีทส่ี ง่ ไปก�ำจัดทีอ่ นื่ )
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งต่อผูย้ นื่ ค�ำขอให้แก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ด�ำเนินการทันที หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
		
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผขู้ ออนุญาตทราบภายใน.......วันนับแต่วนั ได้รบั ค�ำขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนด
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
		
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
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ผูท้ ยี่ นื่ ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทนั ก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก�ำหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น
สมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด�ำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต ผูน้ นั้ จะต้องเสียค่าปรับเพิม่ อีกร้อยละยีส่ บิ ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
หากพ้นก�ำหนดหกสิบวันต้องด�ำเนินการขอใบอนุญาตใหม่
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๔๐ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๔๑ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๗
บทก�ำหนดโทษ
		
ข้อ ๔๒ ผู้กระท�ำความผิดต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….....)
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล..................
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)......................................
(………………………….......)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ........................
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก�ำจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติ............................/ข้อบัญญัติ……………………..
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ….
(ต้องไม่ขดั กับกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามแนวทางข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
		
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๗ และ ๙ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ
จึงน�ำไปรวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
ส่วนตัวอย่างเอกสารล�ำดับที่ ๘ ค�ำสัง่ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ของเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้
จะแตกต่างจากเรื่องอื่นในส่วนที่เป็นการออกค�ำสั่งโดยอาศัยอ�ำนาจตาม มาตรา ๓๔/๒ แห่งกฎหมาย
ว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ที่ให้
อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ทราบค�ำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ที่ .........................
ส�ำนักงาน...................................................
						
		
...................................................................
						
			วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�ำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที.่ ................ลงวันที.่ ........เดือน.................พ.ศ. ........
(๒) หนังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการ ที.่ ....... ลว. ...............
		
ตามทีท่ า่ นได้ยนื่ ค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................และ
เจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก�ำหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
๑. ......................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................................
		
ดังนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�ำสั่งไม่ออกใบ
อนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�ำขอไว้
		
อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�ำสัง่ นี้ ท่านมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันทราบค�ำสั่งนี้
						
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตำ�แหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

.....................................
.....................................
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ หมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มกี ารแพร่กระจาย
ของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด�ำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�ำจัด สมควรก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำ
การเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล..................
การจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……................/องค์การบริหารส่วนต�ำบล...............
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล…….........…/สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล.........................และผู้ว่า
ราชการจังหวัด…….................../นายอ�ำเภอ............................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….........การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
….”/ข้อบัญญัตนิ ี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................การจัดการสิง่ ปฏิกลู พ.ศ. ....
		
ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล............................ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..............แล้วเจ็ดวัน/ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล......................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ
การขน และการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
“ส้ ว ม” หมายความว่ า สถานที่ ที่ จั ด ไว้ ส� ำ หรั บ ขั บ ถ่ า ยอุ จ จาระหรื อ ปั ส สาวะ และ
ให้หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ
ทัง้ กรณีทมี่ กี ารจัดเก็บค่าบริการและไม่จดั เก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการ
ภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึง
ส้วมประกอบส�ำเร็จรูป
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“การขนสิง่ ปฏิกลู ” หมายความว่า การสูบสิง่ ปฏิกลู จากถังเก็บกักสิง่ ปฏิกลู หรือระบบก�ำจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วน�ำไปยังระบบก�ำจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น�้ำซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้
เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
“การก�ำจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ�ำบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูล
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์หรือท�ำลาย
“ระบบก�ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลส�ำหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร
“ระบบก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู รวม” หมายความว่า กระบวนการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ทีร่ วบรวมจากระบบ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก�ำจัดรวม
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒)ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล.........../องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ต�ำบล......
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี..…/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………./นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล............เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
		
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผูด้ ำ� เนินการหรือท�ำร่วมกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
สิง่ ปฏิกลู ทีจ่ ดั เก็บได้ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด�ำเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ�ำนาจน�ำไปด�ำเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท�ำไว้ระหว่างกัน
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีทมี่ ขี องเสียอันตรายหรือของเสียไม่อนั ตรายปนอยูก่ บั สิง่ ปฏิกลู
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวหาก
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนัน้ ยังมิได้ดำ� เนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัด
เก็บด�ำเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�ำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือ
จะอนุญาตให้บคุ คลใดด�ำเนินกิจการขนสิง่ ปฏิกลู โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศก�ำหนดเขตพืน้ ทีท่ รี่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนิน
การขนสิง่ ปฏิกลู แทน หรือเขตพืน้ ทีก่ ารอนุญาตให้บคุ คลใดด�ำเนินกิจการขนสิง่ ปฏิกลู โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือก�ำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดหรือจัดให้
ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีด่ ำ� เนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกัน และบุคคลซึง่ ราชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการขน
และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด�ำเนินการ ขน และก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท�ำนองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่สามชั่วโมง
ขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่
หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แล้วแต่กรณี ส�ำหรับให้บริการอย่างเพียงพอ
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เมื่อการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วม
ชัว่ คราว ให้ผจู้ ดั หรือผูร้ บั ผิดชอบรือ้ ถอนและปรับสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ
ในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอ�ำนาจตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการรือ้ ถอนและปรับสภาพพืน้ ทีด่ งั กล่าว หากพบว่าไม่ถกู สุขลักษณะให้ออกค�ำสัง่ ให้ผจู้ ดั หรือผูร้ บั ผิดชอบ
ปรับปรุงแก้ไขได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว
ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส�ำหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล
(ในหมวด ๒ นี้ ให้กำ� หนดตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิง่ ปฏิกลู พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เรียงล�ำดับข้อต่อจากข้อ ๑๐ โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของส้วม ข้อ ๑๑-๑๒ ส่วนที่ ๒ สุขลักษณะ
ในการขนส่งสิ่งปฏิกูล ข้อ ๑๓-๑๖ ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ข้อ ๑๗-๒๑)
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผูใ้ ดประสงค์จะด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน ก�ำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับท�ำการเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู ให้มอี ายุหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขแล้ว
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ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๒ ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก�ำจัด
ที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งต่อผูย้ นื่ ค�ำขอให้แก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ด�ำเนินการทันที หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
		
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผขู้ ออนุญาตทราบภายใน.......วันนับแต่วนั ได้รบั ค�ำขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนด
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
		
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
ผูท้ ยี่ นื่ ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทนั ก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก�ำหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น
สมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด�ำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต ผูน้ นั้ จะต้องเสียค่าปรับเพิม่ อีกร้อยละยีส่ บิ ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
หากพ้นก�ำหนดหกสิบวันต้องด�ำเนินการขอใบอนุญาตใหม่
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ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๘ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตน� ำ ส� ำ เนาบั น ทึ ก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใี่ บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
		
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๗
บทก�ำหนดโทษ
		
ข้อ ๓๐ ผู้กระท�ำความผิดต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ) ............................................................ 		
				
			
(…………….............…………………….......)
		
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น................
		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ ) .........................................
(………………………….........)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�ำเภอ...........

48

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�ำจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล.........................
การจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ….
(ต้องไม่ขัดกับกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข)

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามแนวทางข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
		
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๗ และ ๙ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ
จึงน�ำไปรวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
ส่วนตัวอย่างเอกสารล�ำดับที่ ๘ ค�ำสัง่ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ของเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้
จะแตกต่างจากเรื่องอื่นในส่วนที่เป็นการออกค�ำสั่งโดยอาศัยอ�ำนาจตาม มาตรา ๓๔/๒ แห่งกฎหมาย
ว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการแจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ทใี่ ห้อทุ ธรณ์
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค�ำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ที่ .........................
ส�ำนักงาน...................................................
						
		
...................................................................
						
			วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�ำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที.่ ................ลงวันที.่ ........เดือน.................พ.ศ. ........
(๒) หนังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการ ที.่ ........ ลว. .................
ตามทีท่ า่ นได้ยน่ื ค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
และเจ้าพนักงานได้มหี นังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้ทา่ นแก้ไขปรับปรุงสภาพของ สถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก�ำหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
		 ๑. ................................................................................................................................
		 ๒. ................................................................................................................................
		 ๓. ................................................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เจ้าพนักงานท้องถิน่ จึงมีคำ� สัง่ ไม่ออก
ใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�ำขอไว้
		
อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�ำสัง่ นี้ ท่านมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันทราบค�ำสั่งนี้
						
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตำ�แหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
.....................................
.....................................
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ นชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญจากสัตว์เพือ่ ประโยชน์
ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ เี่ หมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก�ำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…/
องค์การบริหารส่วนต�ำบล....................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล…….........…/สภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล.....................และผูว้ า่ ราชการจังหวัด……................./นายอ�ำเภอ...................จึงตราเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล………...........ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล..................ควบคุมการเลีย้ งหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ทีส่ ำ� นักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์นั้นด้วย
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล............./องค์การบริหารส่วนต�ำบล.................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......./นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล...........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ�ำนาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด
ดังนี้
๑.๑) ........ (โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ .....เป็นเขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์ เช่น หมู ไก่ นก เป็นต้น).............อย่างเด็ดขาด
๑.๒) ........(โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย.......(โปรด
ระบุชนิดหรือประเภทสัตว์..............อย่างเด็ดขาด
๑.๓) ........(โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ .....เป็นเขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)..........อย่างเด็ดขาด
๑.๔) ..........ฯลฯ..............
(๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด ดังนี้
๒.๑) ......(โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ ...... เป็นเขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์ เช่น สุนัข หมู ไก่ นก เป็นต้น)..........เกินจ�ำนวน..........ตัว
๒.๒) ......(โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ ...... เป็นเขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)........เกินจ�ำนวน..........ตัว
๒.๓) ......(โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ ...... เป็นเขตห้ามเลีย้ งหรือปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)........เกินจ�ำนวน..........ตัว
๒.๔) ...........ฯลฯ.............
(๓) ให้พนื้ ทีต่ อ่ ไปนีเ้ ป็นเขตทีก่ ารเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ตอ้ งอยูภ่ ายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้
๓.๑) .........(โปรดระบุขอบเขตของพืน้ ที)่ .......เป็นเขตทีก่ ารเลีย้ งหรือปล่อย......(โปรด
ระบุชนิดหรือประเภทสัตว์ เช่น สุนขั แมว เป็นต้น).......ต้องด�ำเนินการ......(โปรดระบุมาตรการทีจ่ ะก�ำหนด
เช่น การเลีย้ งสุนขั แมว ต้องฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนขั บ้า การน�ำสุนขั ออกนอกสถานทีพ่ กั ต้องมีการผูกเชือก
หรืออุปกรณ์ควบคุมได้ด้วย เป็นต้น).....
๓.๒)........ (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย......(โปรด
ระบุชนิดหรือประเภทสัตว์)........ต้องด�ำเนินการ........(โปรดระบุมาตรการที่จะก�ำหนด)........
๓.๓) ............ฯลฯ...........
ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลา
อย่างน้อยสามสิบวัน เมือ่ พ้นก�ำหนดแล้วยังไม่มผี ใู้ ดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพือ่ รับสัตว์คนื ให้สตั ว์
นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือ
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ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นนั้ ตามควรแก่กรณี
ก่อนถึงก�ำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินทีไ่ ด้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมือ่ ได้หกั ค่าใช้จา่ ยในการขายหรือ
ขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
กรณีทมี่ ไิ ด้มกี ารขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึง่ และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คนื
ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจท�ำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๖ ผูใ้ ดฝ่าฝืนค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ตี้ อ้ งระวาง
โทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ ๗ ...................(ระบุเพิ่มเติมกรณีมีบทเฉพาะกาล)................................................
ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรี…………................./นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
..........เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

(ลงชื่อ)
(………………………………….......)
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล................

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(………………….........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล..............
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(แบบรวมกิจการ)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนดประเภทของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขทัว่ ไปส�ำหรับให้ผดู้ ำ� เนินกิจการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ใี่ ช้ดำ� เนิน
กิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล..................
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล…….............องค์การบริหารส่วนต�ำบล......................โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล............และผู้ว่าราชการจังหวัด……............/
นายอ�ำเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….............ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล........................
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ทีส่ ำ� นักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล.........................
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ด�ำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน
“มลพิษทางน�ำ้ ” หมายความว่า สภาวะของน�ำ้ ทิง้ อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน
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“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสัน่ สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่ สะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ
สิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�ำให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล............./องค์การบริหารส่วนต�ำบล................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี......................./นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล…….....เป็นผูร้ กั ษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอืน่ ใดอันมีลกั ษณะท�ำนองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือช�ำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
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(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�ำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำพริกแกง น�้ำพริกปรุงส�ำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น�้ำจิ้ม
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม�่ำ ไส้กรอก กะปิ น�้ำปลา หอยดอง น�้ำเคย น�้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อมิ่ จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอืน่
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน�้ำนมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น�้ำส้มสายชู
ข้าวหมาก น�้ำตาลเมา
(๑๕) การผลิตน�้ำกลั่น น�้ำบริโภค น�้ำดื่มจากเครื่องจ�ำหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน�้ำแข็ง
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(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำอัดลม น�้ำหวาน น�้ำโซดา น�้ำจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำตาล น�้ำเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น�้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส�ำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุส�ำลี ผลิตภัณฑ์จากส�ำลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้ำยาท�ำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ำมันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�ำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ใน
ท�ำนองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น�ำไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส�ำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
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(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครือ่ งจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การท�ำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ�ำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จ�ำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจ�ำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�ำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�ำเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพือ่ สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ
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(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน
๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้ำ อบไอน�้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานทีพ่ กั ทีม่ ใิ ช่โรงแรมทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการพักชัว่ คราว
ส�ำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในท�ำนองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�ำ ร�ำวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท�ำนองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�ำ้ หรือกิจการอืน่ ๆ ในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอืน่ ๆ ในท�ำนอง
เดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กจิ การทีอ่ ยูใ่ นบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�ำลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้ำหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน�ำ้ ตัดขน รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์ชวั่ คราว
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๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท�ำละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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ดอกไม้เพลิง

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ใหม่

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน�้ำมันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน�้ำแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�ำจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�ำโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน�ำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก�ำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน�ำโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๖ ผูด้ ำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทีต่ อ้ งควบคุมภายในท้องถิน่ ต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
(ในหมวด ๒ นี้ ให้ก�ำหนดตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเรียงล�ำดับข้อต่อจากข้อ ๖ โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการ
สุขาภิบาลข้อ ๗ - ๑๗ ส่วนที่ ๒ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร�ำคาญ ข้อ ๑๘ - ๒๓)
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ เมือ่ พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ทศบัญญัตนิ มี้ ผี ลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู้ ดด�ำเนิน
กิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่ ในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจก�ำหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�ำหรับกิจการประเภทเดียวและส�ำหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�ำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะ
ที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก�ำจัด
ที่อื่น)
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(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตาม
ที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำ� เป็นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิน้ ก�ำหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน
ที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือ
ช�ำรุด ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๑ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ
อนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และการไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู
ต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๓ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผูร้ บั ใบอนุญาต และให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตนัน้ ได้รบั ทราบค�ำสัง่ แล้วตัง้ แต่เวลาทีค่ ำ� สัง่ ไปถึง หรือวันปิด
ค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคา่ ธรรมเนียม
ที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาต
ครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�ำเนิน
กิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ชำ� ระค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีทผ่ี มู้ หี น้าทีต่ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
				
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...............
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(……………………...……)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ..................
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล..................
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ….
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกิจการควรพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น
ขนาดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนาดความเสี่ยง ดังตัวอย่างในตารางกลุ่ม ๑(๑) และ กลุ่ม ๒(๑) เป็นต้น
ตัวอย่าง
กลุ่ม
๑

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
๑.๑) การเพาะพันธุ์สัตว์
๑.๑.๑ การเพาะพันธุ์......
๑.๑.๒ การเพาะพันธุ์......
๑.๒) การเลี้ยงสัตว์
๑.๒.๑ การเลี้ยง……
๑.๒.๒ การเลี้ยง......
๑.๓) การอนุบาลสัตว์
๑.๓.๑ การอนุบาล......
๑.๓.๒ การอนุบาล......
(๒) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอืน่ ใดอันมีลกั ษณะท�ำนอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
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อัตราค่า
ธรรมเนียม

....
....
….
….
….
….
….
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กลุ่ม

ประเภทกิจการ

๒

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือช�ำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด
๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......
๑.๑.๑ จ�ำนวน....ตัว
๑.๑.๒ จ�ำนวน....ตัว
๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ......
๑.๒.๑ จ�ำนวน....ตัว
๑.๒.๒ จ�ำนวน....ตัว
๑.๓) การช�ำแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......
๑.๓.๑ จ�ำนวน....ตัว
๑.๓.๒ จ�ำนวน....ตัว
๑.๔) การช�ำแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ......
๑.๔.๑ จ�ำนวน....ตัว
๑.๔.๒ จ�ำนวน....ตัว
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี
ใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�ำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำพริกแกง น�้ำพริกปรุงส�ำเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น�้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม�่ำ ไส้กรอก กะปิ น�้ำปลา หอยดอง
น�้ำเคย น�้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อัตราค่า
ธรรมเนียม

....
....
....
....

....
....
....
....
....
....

....
....
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กลุ่ม

ประเภทกิจการ

อัตราค่า
ธรรมเนียม

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น

....

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึง่
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด

....

(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น

....

(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน

....

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ

....

(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน�้ำนมสัตว์

....

(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น�ำ้ ส้ม
สายชู ข้าวหมาก น�้ำตาลเมา
(๑๕) การผลิตน�้ำกลั่น น�้ำบริโภค น�้ำดื่มจากเครื่องจ�ำหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน�้ำแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำอัดลม น�้ำหวาน น�้ำโซดา น�้ำจากพืช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ
อื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้ำตาล น�้ำเชื่อม
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ประเภทกิจการ
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ

๔

๕

๖

อัตราค่า
ธรรมเนียม
....

(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น�้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น

....

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส�ำอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุส�ำลี ผลิตภัณฑ์จากส�ำลี

....
....

(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้ำ ยาท�ำ ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาดต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ำมันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�ำ ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้ง
อื่น ๆ ในท�ำนองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

....
....
....
....
....
....
....
....
....

(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

....
....

(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น�ำไปผลิตปุ๋ย

....

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส�ำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่

....
....
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ประเภทกิจการ
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบ
อนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือ
ก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

๗

๘
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(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบ
อนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การท�ำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักร เครือ่ งกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกล ซึง่ มีไว้บริการ
หรือจ�ำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จ�ำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจ�ำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน
ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�ำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�ำเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้

อัตราค่า
ธรรมเนียม
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๙

ประเภทกิจการ
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ
การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ
การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

อัตราค่า
ธรรมเนียม
....
....
....
....
....
....
....

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้ำ อบไอน�้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการทีใ่ นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบประกอบการเพือ่ สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพ

....

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวส�ำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการ
อื่นในท�ำนองเดียวกัน

....

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�ำ ร�ำวง รองแง็ง ดิสโกเธค
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท�ำนองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในท�ำนองเดียวกัน เว้น
แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในท�ำนองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบ
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กลุ่ม

ประเภทกิจการ

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�ำลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้ำหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน�้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท�ำ
ละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน�้ำมันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน�้ำแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�ำจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�ำโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓ กิจการอื่น ๆ
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กลุ่ม

ประเภทกิจการ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน�ำไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก�ำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน�ำโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
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หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไปรวม
กันไว้ที่บทท้ายหนังสือเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติสุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการ...........................
พ.ศ. ....
หลักการ

		

ให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยสุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการ..........................................
เหตุผล

โดยทีก่ ารด�ำเนินกิจการ.................................................ทีไ่ ม่ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนดสุขลักษณะ
ส�ำหรับให้ผดู้ ำ� เนินกิจการ.................................................ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………./ข้อบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...................
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการ................................................
พ.ศ. ….
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะในการด� ำ เนิ น
กิจการ............................
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……................../องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล......................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……................./สภาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.............และผู้ว่าราชการจังหวัด……............/นายอ�ำเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “เทศบัญญัตเิ ทศบาล…………..สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการ.............
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล............สุขลักษณะในการด�ำเนิน
กิจการ....................... พ.ศ. ................”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล………. ตัง้ แต่เมือ่ ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ ำ� นักงาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล .........................
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“...................” หมายความว่า ........................................
“...................” หมายความว่า ........................................
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล.................... /องค์การบริหารส่วนต�ำบล................
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี....... /นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล......
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………./นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ด�ำเนินกิจการ...................................... ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ค�ำชีแ้ จง ข้อก�ำหนดในหมวดนี้ โปรดตรวจสอบดูวา่ คณะกรรมการสาธารณสุขได้มคี ำ� แนะน�ำหลักเกณฑ์การ
ควบคุมกิจการนี้แล้วหรือไม่ โดย
๑) กรณีที่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการ
นีแ้ ล้ว ให้ทา่ นใช้หลักเกณฑ์ตามค�ำแนะน�ำนัน้ โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่
ของท่านได้
๒) กรณีที่ไม่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการนี้
ให้ทา่ นปรึกษาหารือกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพืน้ ทีจ่ งั หวัดของท่าน เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม
กิจการนี้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่าน
ทั้งนี้ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทที่ท่านก�ำหนดให้ต้องมีการควบคุม
ในท้องถิน่ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทีอ่ อกตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ที่จะก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว......โปรดระวังด้วย
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หมวด ๓
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น...............
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�ำเภอ.............
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะในการด� ำ เนิ น กิ จ การการผลิ ต สะสม
แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็งที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�ำหนดสุขลักษณะส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็งปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………......ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง
พ.ศ. ….
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยควบคุมกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ
และขนส่งน�้ำแข็ง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เทศบาล……........../องค์การบริหารส่วนต�ำบล................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……........./
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................และผูว้ า่ ราชการจังหวัด……............../นายอ�ำเภอ.....................
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการ
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง พ.ศ. ….” / ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล..............................สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็ง
พ.ศ. ............”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............................. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………................แล้วเจ็ดวัน/ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล..................................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ตัด บด
โม่ สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้ำแข็งเพื่อการจ�ำหน่าย ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
“น�้ำแข็ง” หมายถึง น�้ำที่น�ำมาผ่านกระบวนการท�ำความเย็นจนแข็งตัวเป็นก้อน เช่น น�้ำแข็งซอง
น�้ำแข็งหลอด น�้ำแข็งบด เป็นต้น
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล..................../องค์การบริหารส่วนต�ำบล.................
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล..................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ด�ำเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้ำแข็งต้องด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และสุขลักษณะอาคารที่ใช้ในการผลิต
๑) ตัง้ อยูห่ า่ งจากชุมชน หรือสาธารณสถาน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ เช่น
โรงบ�ำบัด น�ำ้ เสีย สถานทีก่ ำ� จัดมูลฝอย เมรุเผาศพ สถานทีผ่ ลิตวัตถุมพี ษิ สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ เป็นต้น โดยมิให้
ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับและมีข้อจ�ำกัด เรื่อง
สถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการป้องกันเหตุร�ำคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒) อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีน�้ำขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้ว สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และมีระบบระบายน�้ำอยู่ในสภาพดี
๒. ในกรณีที่อาคารผลิตอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม อาจก่อ
ให้เกิดการปนเปื้อน ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน
๓. อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่
ง่ายต่อการท�ำความสะอาด บ�ำรุงรักษา แยกบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
๔. พื้น ผนัง เพดานของอาคารผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ
ท�ำความสะอาด ง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
๕. จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตให้เป็นไปตามสายงานการผลิตแต่ละประเภท
๖. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หลอดไฟในอาคารผลิตต้อง
มีครอบป้องกัน และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
๗. พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้ำแข็ง ต้องท�ำด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่
เป็นสนิม ไม่ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำแข็ง และท�ำความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่น�้ำแข็ง เช่น กรณีเป็นโต๊ะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้นต้องสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต
๑) ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับน�้ำแข็ง ต้องไม่เป็นสนิม ท�ำจากวัสดุ
ที่ไม่ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำแข็งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
๒) ออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อ
ความสะดวกในการท�ำความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
๓) ถังเก็บกักน�้ำดิบ ท่อส่งน�้ำ และเครื่องมืออื่น ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และไม่ท�ำให้
เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผลิต
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่ง
๑) การด�ำเนินการทุกขัน้ ตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทีด่ ตี งั้ แต่การ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำดิบ การส่งน�้ำ การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาน�้ำแข็ง
๑. น�้ำที่ใช้ในการผลิต น�้ำที่ใช้แช่ส�ำหรับถอดน�้ำแข็งออกจากซอง ต้องมี
คุณภาพได้มาตรฐานน�้ำบริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
๒. น�้ำแข็งที่ผลิตต้องมีการขนย้าย เก็บรักษาและน�ำไปใช้ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ
๓. มีการควบคุมและจัดท�ำบันทึกความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลือในน�้ำ
บริเวณจุดต่างๆ ของกระบวนการผลิต เช่น อ่างคลอรีนส�ำหรับจุ่มรองเท้าบูท น�้ำในบ่อแช่ซอง น�้ำส�ำหรับ
ล้างพื้น เป็นต้น
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สามารถตรวจสอบได้

๔. จัดท�ำบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำแข็ง เพื่อให้

๕. ภาชนะบรรจุน�้ำแข็งเพื่อจ�ำหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�้ำแข็ง
เท่านัน้ และต้องมี ฉลากระบุชอื่ ทีอ่ ยูข่ องสถานทีผ่ ลิต และมีเลขสาระบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยน�้ำแข็ง
๒) ในการขนส่งน�้ำแข็งให้มีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง และพาหนะขนส่ง
ต้องสะอาด มีการท�ำลายเชื้อที่พื้นผิวพาหนะก่อนการขนส่งทุกครั้ง
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
๑) น�้ำใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�้ำสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำตามความจ�ำเป็น
๒) จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณผลิต
๓) จัดให้มอี า่ งล้างมือในบริเวณผลิตและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบูแ่ ละมีอปุ กรณ์
ที่ท�ำให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย
๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ก�ำจัดสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรคในสถาน
ประกอบกิจการ
๕) ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอาคารผลิต
๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�ำนวนเพียงพอ โดยจัดวาง
ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
๗) จัดให้มีการบ�ำบัดน�้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๘) จัดให้มีทางระบายน�้ำทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
๙) การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน
เพือ่ ไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำ� คาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน และ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษา และการท�ำความสะอาด
๑) พื้น ผนัง เพดาน และบริเวณอาคารสถานที่ผลิตต้องท�ำความสะอาด และบ�ำรุง
รักษาให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งมีการจัดท�ำบันทึกการท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ
๒) ถังเก็บกักน�้ำ ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำ ท่อส่งน�้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร ต้องมีการ บ�ำรุงรักษา และท�ำความสะอาด ตามก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
๓) การใช้สารเคมีในการล้างท�ำความสะอาด ต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีป่ ลอดภัย และ
การเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
๔) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเคมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
๒) ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สวมเสือ้ ผ้าทีส่ ะอาด เสือ้ มีแขนทีส่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ นสูผ่ ลิตภัณฑ์ได้
๒. ตัดเล็บมือให้สนั้ อยูเ่ สมอ ล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านและ
หลังการปนเปื้อน
๓. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สายสร้อย
ต่างหู และอื่น ๆ ขณะปฏิบัติงาน
๔. ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้ำ และสวมถุงมือทับอีก
ชั้นขณะปฏิบัติงาน โดยถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ท�ำด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมา
ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์
๕. มีการท�ำความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณผลิต เช่น การจุ่มรองเท้า
ในสารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณผลิต
๖. ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผลิต
๗. เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้สว่ นตัว มีทเี่ ก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณการผลิต
๘. กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยน
หน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�ำเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๔) ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือบุคคลภายนอกที่เข้าบริเวณผลิตต้อง
ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
๑) จัดให้มปี า้ ยสัญลักษณ์เตือนภัย สัญญาณแจ้งเหตุอนั ตราย และข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ความปลอดภัยติดตั้งตามต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักร
และอื่น ๆ
๒) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การ
ได้ดี ตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถใช้อปุ กรณ์ได้อย่างถูกต้อง
๓) มีการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ายในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและกฎหมายเกี่ยวข้อง
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๔) มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และกลิ่นสารเคมีในบริเวณการผลิตจากการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕) มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท�ำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสาร
ท�ำความเย็นในโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๖) มีมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน หรือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลที่อาจมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่ง
แวดล้อม สถานประกอบการต้องแจ้งหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องทราบทันที และมีมาตรการในการควบคุม
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น
๑. จัดท�ำผังอพยพ แสดงที่ตั้งทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉิน
๒. ต้องมีความรู้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
๓. จัดให้มกี ารปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การดูแลสุขภาพอนามัยส�ำหรับผูป้ ฏิบตั ิ
งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔. มีระบบแจ้งเตือนหรือแผนความปลอดภัย และมีการซ้อมแผนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น
๗) จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำปีของผูป้ ฏิบตั งิ านทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับปัจจัยเสี่ยงเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
๘) จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบกิจการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน�้ำแข็ง
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะอาคาร
๑) อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีน�้ำขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่
ใช้แล้ว สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒) พืน้ ผนัง เพดานของอาคารต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทคี่ งทน เรียบ ท�ำความสะอาด
ง่าย ไม่ดูดซับน�้ำ ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
๓) สถานที่สะสม แบ่งบรรจุ จ�ำหน่าย ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย
หรือการประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อให้ป้องกันการปนเปื้อน
๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
๕) ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่สะสม และแบ่งบรรจุน�้ำแข็ง
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๖) พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้ำแข็ง ต้องท�ำด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม
ไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ ากับน�ำ้ แข็ง และท�ำความสะอาดได้งา่ ย และมีความสูงในระดับทีส่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ น
สิ่งสกปรกสู่น�้ำแข็ง เช่น กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้น ต้องสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ
๑) ภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน�้ำแข็ง ท�ำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ท�ำปฏิกิริยา
กับน�้ำแข็ง อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม
๒) วัสดุที่ใช้คลุมหรือห่อหุ้มน�้ำแข็ง มีสภาพดีสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก
และเชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนได้
๓) ภาชนะบรรจุนำ�้ แข็งต้องสะอาด มีสภาพดี ท�ำจากวัสดุทไี่ ม่ทำ� ปฏิกริ ยิ ากับน�ำ้ แข็ง
๔) ภาชนะบรรจุน�้ำแข็งเพื่อจ�ำหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�้ำแข็งเท่านั้น
ไม่เคยใช้บรรจุสิ่งของอื่น และต้องมีฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน�้ำแข็ง ในกรณีที่รับมาจากโรงผลิตแล้วน�ำมาแบ่งบรรจุขายต้องมีหลักฐานให้
ทราบถึงแหล่งที่มาของน�้ำแข็งได้
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการขนส่ง
๑) การสะสม แบ่งบรรจุ การขนส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำแข็ง ต้องมีภาชนะบรรจุหรือ
วัสดุปกคลุมหรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
๒) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมี
การท�ำความสะอาด อย่างสม�่ำเสมอ หากมีการน�ำไปบรรทุกสิ่งของอื่น ๆ ต้องมีการท�ำความสะอาดก่อน
น�ำมาใช้ขนส่งน�้ำแข็ง
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
๑) น�้ำใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�้ำสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำตามความจ�ำเป็น
๒) จัดให้มหี อ้ งส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�ำ้ แข็ง หรือ
ไม่เปิดตรงสู่บริเวณบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้ำแข็ง
๓) จัดให้มอี า่ งล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบูแ่ ละมีอปุ กรณ์ทที่ ำ� ให้มอื แห้งทีถ่ กู สุขอนามัย
๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดสัตว์แมลงพาหะน�ำโรคในสถาน
ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�ำนวนเพียงพอ โดยจัดวางใน
บริเวณที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
๖) จัดให้มีรางระบายน�้ำที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
เข้าสู่กระบวนการ สะสม แบ่งบรรจุ
๗) การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน
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เพื่อไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�ำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษา และการท�ำความสะอาด
๑) พื้น และบริเวณอาคารสถานที่ต้องท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอและบ�ำรุง
รักษาให้อยู่ในสภาพดี
๒) ถังเก็บกักน�้ำ ต้องมีสภาพดี มีการท�ำความสะอาด ตามก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
๓) เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุตอ้ งมีการตรวจสภาพและบ�ำรุงรักษาอย่าง
สม�่ำเสมอให้อยู่ในสภาพดี ท�ำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
๔) การใช้สารเคมีในการล้างท�ำความสะอาด ต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีป่ ลอดภัย และ
การเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
๕) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
๒) ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สวมเสือ้ ผ้าทีส่ ะอาด เสือ้ มีแขนทีส่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ นสูผ่ ลิตภัณฑ์ได้
๒. ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
และหลังการปนเปื้อน
๓. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สร้อย
ต่างหู และอื่น ๆ ขณะปฏิบัติงาน
๔. ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�ำด้วยวัสดุ
ที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้ำก่อนสวม
ถุงมือ
๕. มีการท�ำความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ เช่น
การจุ่มรองเท้าในสารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ
๖. ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
๗. เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณสะสม
แบ่งบรรจุน�้ำแข็ง
๘. กรณีเจ็บป่วยไม่สบายต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยน
หน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการสะสมแบ่งบรรจุน�้ำแข็ง
๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�ำเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
๑) จัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอื่น ๆ
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
หมวด ๓
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
					
นายกเทศมนตรี…………..นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...............

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�ำเภอ............
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(แบบแยกกิจการ)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการ....................................
พ.ศ. ....
หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการ......................................
เหตุผล
โดยที่ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ การ......................................ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนด
ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการ......................................ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใช้ ด� ำ เนิ น กิ จ การและมาตรการป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ หลั ก เกณฑ์
การอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการ...................................... และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำ� เนิน
กิจการ...................................... จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...................
ควบคุมกิจการ....................................................
พ.ศ. ….
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยควบคุมกิจการ...........................................
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล…….........../องค์การบริหารส่วนต�ำบล...............
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล............และผู้ว่าราชการ
จังหวัด……............/นายอ�ำเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “เทศบัญญัตเิ ทศบาล...................ควบคุมกิจการ............................
พ.ศ. ......….”/ข้อบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล.................ควบคุมกิจการ...........................
พ.ศ. ........”
ข้ อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาล………. ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ได้ ป ระกาศไว้ โ ดย
เปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“...................” หมายความว่า........................................
“...................” หมายความว่า........................................
“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล................../องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบล....................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………..../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ด�ำเนินกิจการ...................................... ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค�ำชีแ้ จง ข้อก�ำหนดในหมวดนี้ โปรดตรวจสอบดูวา่ คณะกรรมการสาธารณสุขได้มคี ำ� แนะน�ำหลักเกณฑ์การ
ควบคุมกิจการนี้แล้วหรือไม่ โดย
๑) กรณีที่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการ
นีแ้ ล้ว ให้ทา่ นใช้หลักเกณฑ์ตามค�ำแนะน�ำนัน้ โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่
ของท่านได้
๒) กรณีที่ไม่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการนี้
ให้ทา่ นปรึกษาหารือกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพืน้ ทีจ่ งั หวัดของท่าน เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม
กิจการนี้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่าน
ทั้งนี้ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทที่ท่านก�ำหนดให้ต้องมีการควบคุมใน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นพืน้ ฐานอยูแ่ ล้ว และหลักเกณฑ์ทจี่ ะก�ำหนดในเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้
ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว......โปรดระวังด้วย
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ .. เมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนิน
กิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่ ในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจก�ำหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ข้อ
บัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�ำหรับกิจการประเภทเดียวและส�ำหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ .. ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�ำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่
เป็นการค้าจะต้องยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ พร้อมกับแสดง
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก�ำจัด
ที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ .. เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
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ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ .. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามทีเ่ ห็นสมควร)นับแต่วนั
ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ .. บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกให้ตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้มอี ายุหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีอ่ อก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ .. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ .. ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตาม
แบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ .. ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ .. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท� ำ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
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กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ .. ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำ
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ .. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ .. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิน้ อายุสำ� หรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช�ำระ เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ .. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

		
ประกาศ ณ วันที่……………….......
						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
				
นายกเทศมนตรี……………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล............
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(……………………...……)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ.................
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล………………/องค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
ควบคุมกิจการ...............................................
พ.ศ. ….
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม (เช่น ขนาด
พื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนาดความเสี่ยง เป็นต้น)
ตัวอย่าง
(๑) ขนาดพื้นที่ต�่ำกว่า... ตารางเมตร				
ฉบับละ		
.... บาท
(๒) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
ฉบับละ		
.... บาท
(๓) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
ฉบับละ		
.... บาท
(๔) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ขึ้นไป			
ฉบับละ		
.... บาท
หรือ
(๑) จ�ำนวนต�่ำกว่า... ตัว					
ฉบับละ		
.... บาท
(๒) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ถึง ....ตัว				
ฉบับละ		
.... บาท
(๓) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ถึง ....ตัว				
ฉบับละ		
.... บาท
(๔) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ขึ้นไป					
ฉบับละ		
.... บาท
เป็นต้น
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ....
หลักการ
ของผู้รับบริการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
เหตุผล

โดยที่การด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�ำหนดให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการจึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...................
ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เทศบาล……............./องค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล…….............../สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล...........................และผูว้ า่
ราชการจังหวัด……............../นายอ�ำเภอ.....................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยง
และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….” / ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
.............................. ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล………............................. ตัง้ แต่เมือ่ ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………...แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล...................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง
และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ อาจท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการด้วยก็ได้
“ผู้ด�ำเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท�ำหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและจัดส่ง
พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งให้ไปท�ำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ
ไม่เกินหกปีที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการจัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของตน
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“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล................/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบล...................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ .. ให้นายกเทศมนตรี………….../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบัญญัตินี้

ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
๑) จ้ า งหรื อ จั ด ให้ มี ผู ้ ด� ำ เนิ น การและพนั ก งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำ หนดใน
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๒) ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
๓) จัดให้มสี ถานทีอ่ ำ� นวยความสะดวกส�ำหรับการด�ำเนินกิจการและการติดต่อของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งการตรวจตราดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
๕) จัดให้มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละการปฏิบตั งิ านของผูด้ ำ� เนิน
การและพนักงานที่ท�ำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราของเจ้าพนักงาน
๖) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการ
สาธารณสุข ส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษาในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด�ำเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้
บริการ
๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และ
ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับผู้ด�ำเนินการ
(๑) ด้านคุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
ก. มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการแพทย์ การสาธารณสุข
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ่านการอบรม
หลักสูตรการเลีย้ งและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยสองร้อยสิบชัว่ โมง ทีจ่ ดั โดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือ
กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ
ค. มีประสบการณ์ในการท�ำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ปฐมวัยไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีหนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่าง
น้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
๓) ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) จัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ไปเลี้ยงและ
ดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
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ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๒) จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถ

๓) จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมฟืน้ ฟูดา้ นการเลีย้ งและดูแลเด็กปฐมวัย
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการหนึ่งถึงสองวัน หรือศึกษาดูงาน
ที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ
๔) จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อย
ทุกสามเดือน
๕) จัดท�ำทะเบียนรับ-ส่งพนักงานทีไ่ ปเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ า้ น และทะเบียน
รายละเอียดของผู้ด�ำเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม ประวัติการท�ำงาน เป็นต้น
๖) จัดท�ำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ด�ำเนินการและผู้รับบริการเป็นสามฉบับ
โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการหนึ่งฉบับ ผู้รับบริการหนึ่งฉบับ และพนักงานหนึ่งฉบับ
๗) กรณีมพี นักงานหยุดปฏิบตั งิ านหรือไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ผดู้ ำ� เนิน
การจัดหาพนักงานไปท�ำหน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๘) กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ให้ติดต่อขอค�ำปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
๙) ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบกิจการเป็นผูด้ ำ� เนินการเอง ให้มคี ณ
ุ สมบัตแิ ละปฏิบตั ิ
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ทุกประการ
ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
(๑) ด้านคุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒) จบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
ก. มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการแพทย์ การสาธารณสุข
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ่านการอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย จ�ำนวนสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือ
กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ
ค. มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาภาคบังคับเก้าปี และผ่านการอบรมหลักสูตรการ
เลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ
ง. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการ
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ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยเจ็ดสิบชั่วโมง ที่จัดโดย
กรมอนามัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ภายในสามปี นับแต่วันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ
๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กระหว่างปฏิบัติงาน
อย่างน้อยทุกสองปีตามที่ผู้ด�ำเนินการจัดให้
๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ
ไม่มีประวัติการกระท�ำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา
๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
มีความขยัน อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา
ความอ่อนโยน ซึ่งจะเอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
๙) กรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏิบัติงานซึ่งอาจแพร่
กระจายไปสู่เด็กได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) เลี้ยงหรือดูแลเด็กตามกิจวัตรประจ�ำวันของเด็ก (กิน นอน เล่น ขับถ่าย)
ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒) ต้องสังเกตพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของเด็ก รวมทัง้ เรือ่ งสุขภาพ
ของเด็ก โดยต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน
๓) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ด�ำเนินการทุกเดือน
๕) กรณีทมี่ กี ารประกอบอาหารให้เด็ก ต้องด�ำเนินการเตรียม ปรุง ประกอบ
อาหารพร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้น
ตอนโดยมีการล้างมืออย่างสม�่ำเสมอ
๖) จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างถูก
ต้อง โดยการทิ้งสิ่งปฏิกูลในส้วม และมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ เมือ่ พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ทศบัญญัตนิ มี้ ผี ลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู้ ดด�ำเนิน
กิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิน่ ในลักษณะทีเ่ ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจก�ำหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�ำหรับกิจการประเภทเดียวและส�ำหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๑ ผูใ้ ดประสงค์จะเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กทีบ่ า้ นของผูร้ บั บริการ
ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู (กรณีทสี่ ง่ ไปก�ำจัดทีอ่ น่ื )
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตาม
ที่ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำ� เป็นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิน้ ก�ำหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
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ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใี่ บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
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ไม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๑๙ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำ
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�ำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ที่บ้านของผู้รับบริการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
(๑) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
(๒) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
(๓) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
ข้อ ๒๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันทีม่ ารับใบอนุญาต
ส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอ
ต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ชำ� ระ
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด�ำเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้อง
ระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
					
นายกเทศมนตรี…………/นายกบริหารส่วนต�ำบล............
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�ำเภอ...............
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๒) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๓) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๔) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๕) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๖) ใบอนุญาต
๗) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๘) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๙) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างล�ำดับที่ ๑ - ๙ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สมควรก�ำหนดให้กจิ การให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นของผูร้ บั บริการเป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...............
ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูง
อายุที่บ้านของผู้รับบริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาล……......................../องค์การบริหารส่วนต�ำบล.............................โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................และผู้ว่าราชการจังหวัด……............../
นายอ�ำเภอ.....................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……………................ควบคุมกิจการให้
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….”/ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล......................ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล………............................. ตัง้ แต่เมือ่ ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………...แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล...................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“ผูป้ ระกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการหรือผูด้ ำ� เนินการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่บ้านของผู้รับบริการซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
“ผู้ด�ำเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท�ำหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและจัดส่ง
พนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่รับบริการจากการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่สูญเสียความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล................./องค์การบริหารส่วนต�ำบล.............
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ต�ำบล.........

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………..../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

ภายในท้องถิ่น

ข้อ ๕ ให้กจิ การให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นของผูร้ บั บริการเป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุม

ข้อ ๖ ผูด้ ำ� เนินกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นของผูร้ บั บริการต้องด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บงั คับ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
๑) จ้ า งหรื อ จั ด ให้ มี ผู ้ ด� ำ เนิ น การและพนั ก งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำ หนดใน
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัตินี้
ผู้รับบริการ

๒) ควบคุมก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในเทศบัญญัติ/
๓) จัดให้มีสถานที่อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับด�ำเนินกิจการและการติดต่อของ

๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของ
ผู้ด�ำเนินการและพนักงาน
๖) จั ด ให้ มี ร ะบบส่ ง ต่ อ และวิ ธี ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น แก่
ผู้ด�ำเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และ
ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับผู้ด�ำเนินการดูแลผู้สูงอายุ
(๑) ด้านคุณสมบัติ
๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
(ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล
(ข) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ได้
รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
(ค) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย
๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัยหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
๓) ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
(๒) ด้านการปฏิบัติ
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๑) ประเมินความต้องการดูแลของผู้สูงอายุรวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่ง
พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเทศบัญญัตินี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๒) จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๓) จัดให้พนักงานได้รบั การอบรมฟืน้ ฟูดา้ นการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก ๒ ปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการอย่างน้อย ๑ วัน หรือศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๔) ควบคุมก�ำกับ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๕) จัดท�ำทะเบียนรับ–ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและทะเบียนราย
ละเอียดของผู้ด�ำเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท�ำงาน เป็นต้น
๖) จัดท�ำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ โดยมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน
๗) กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้ด�ำเนิน
การจัดหาพนักงานท�ำหน้าที่แทน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๘) จัดระบบการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ให้ติดต่อขอค�ำปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้
๙) ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบกิจการเป็นผูด้ ำ� เนินการเอง ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลัก
เกณฑ์การปฏิบัติตามที่ก�ำหนดในเทศบัญญัตินี้ทุกประการ
ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�ำหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
(๑) ด้านคุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒) จบการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๓) มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการพยาบาล หรือการพยาบาล
และผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล
(ข) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามหลักสูตร
ที่สภาการพยาบาลรับรอง
(ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง
ทีจ่ ดั โดยกรมอนามัย หรือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือโรงเรียนเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
(ง) ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๗๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชน
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ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงาน
อย่างน้อยทุก ๒ ปี ตามที่ผู้ด�ำเนินการจัดให้
๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ
ไม่มีประวัติการกระท�ำผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ
๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง
๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิก
หรือพยาบาลจิตเวช หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ซึ่งจะเอื้ออ�ำนวย
ต่อการท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
๙) กรณีเกิดการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติงานด้วยโรคติดต่อซึ่งอาจแพร่
กระจายไปสู่ผู้สูงอายุได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานและพักรักษาให้หายเป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทาน
อาหาร การนอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุ
๒) สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่อง
สุขภาพของผู้สูงอายุ และต้องรายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบทุกวัน
๓) ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
๔) เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ด�ำเนินการทุกเดือน
๕) กรณีที่มีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ ต้องด�ำเนินการ เตรียม ปรุง
ประกอบอาหาร พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ในทุกขั้นตอนและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
๖) จัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอยทีเ่ กิดจากการดูแลผูส้ งู อายุอย่างถูกต้อง โดย
ทิ้งลงในภาชนะรองรับที่ถูกหลักสุขาภิบาล และระวังป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร และเกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือก่อให้เกิดเหตุร�ำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
๗) ส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ตามระบบการส่งต่อและวิธีที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจก�ำหนดเงือ่ นไขโดยเฉพาะให้ผรู้ บั ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ข้อ
บัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�ำหรับกิจการประเภทเดียวและส�ำหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๑ ผูใ้ ดประสงค์จะเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นของผูร้ บั บริการใน
ลักษณะทีเ่ ป็นการค้าจะต้องยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร)
(๓) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) วุฒกิ ารศึกษา/หลักฐานการฝึกอบรมของผูด้ ำ� เนินการ/พนักงาน (ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) ใบรับรองแพทย์ในการตรวจสุขภาพ
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคล)
(๘) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนด
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เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยว
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กับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๑๙ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผูร้ บั ใบอนุญาต และให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตนัน้ ได้รบั ทราบค�ำสัง่ แล้วตัง้ แต่เวลาทีค่ ำ� สัง่ ไปถึงหรือวันปิด
ค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๐ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการทีถ่ กู เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�ำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ของผู้รับบริการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
(๑) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
(๒) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
(๓) จ�ำนวนพนักงาน..........คน ฉบับละ		
............ บาท
ข้อ ๒๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันทีม่ ารับใบอนุญาต
ส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�ำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระ
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด�ำเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๒๔ ผูใ้ ดฝ่าฝืนค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ตี้ อ้ งระวางโทษตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
					
นายกเทศมนตรี……………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล................
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�ำเภอ...............
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๒) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๓) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๔) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๕) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๖) ใบอนุญาต
๗) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๘) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๙) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างล�ำดับที่ ๑ - ๙ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมตลาด
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะใน
การด�ำเนินกิจการตลาด สุขลักษณะส�ำหรับผูข้ ายของและผูช้ ว่ ยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ด�ำเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
การควบคุมตลาด
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……......องค์การบริหารส่วนต�ำบล.............โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล……......../สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล............................และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด…….................../นายอ�ำเภอ.......................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……………................การควบคุมตลาด
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................................การควบคุม
ตลาด พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............... ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�ำหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนือ้ สัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะมีการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอืน่ ด้วยหรือไม่กต็ าม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่ จัดไว้สำ� หรับ
ให้ผคู้ า้ ใช้เป็นทีช่ มุ นุมเพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ�ำหรือเป็นครัง้ คราวหรือตามวันทีก่ ำ� หนด
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มี
สภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนือ้ สัตว์ชำ� แหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนือ้ สัตว์หรือเนือ้ สัตว์
ที่มีการช�ำแหละ ณ แผงจ�ำหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จ” หมายความว่า อาหารทีไ่ ด้ผา่ นการท�ำ ประกอบหรือปรุงส�ำเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพือ่ ให้อาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร
ผูส้ มั ผัสอาหาร สถานทีท่ ำ� ประกอบ ปรุง และจ�ำหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงทีเ่ ป็นพาหะน�ำโรค
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“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท�ำความสะอาดตัวอาคาร
แผงจ�ำหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน�้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก
น�้ำเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด
ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้
ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของตลาด
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล………………./องค์การบริหารส่วนต�ำบล..........
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………..../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�ำหนด
ไว้ในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดทีไ่ ม่มโี ครงสร้างอาคาร และมีลกั ษณะตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
หมวด ๑ ส่วนที่ ๒
ข้อ ๖ ทีต่ งั้ ของตลาดต้องอยูห่ า่ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๗ ผู้ด�ำเนินกิจการตลาดต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการตลาด
ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างส�ำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๙ อาคารสิง่ ปลูกสร้างส�ำหรับผูข้ ายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดท�ำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นท�ำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้ำ เรียบ ล้างท�ำความสะอาดง่าย ไม่มีน�้ำขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท�ำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข
มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารท�ำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ
ท�ำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส�ำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น�้ำประปาหรือน�้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส�ำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน�้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย
น�้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีทลี่ า้ งอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีกอ๊ กน�ำ้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ก๊อก
กรณีทมี่ แี ผงจ�ำหน่ายอาหารสดตัง้ แต่ ๓๐ แผง ขึน้ ไป ต้องจัดให้มที ลี่ า้ งอาหารสด ๑ จุดต่อจ�ำนวนแผงจ�ำหน่าย
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถอื เป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน�้ำประจ�ำแผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�ำแหละ และแผงจ�ำหน่าย
อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จ
(ค) มีที่เก็บส�ำรองน�้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ�ำหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน�้ำส�ำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ�ำนวนแผงจ�ำหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
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(๑๑) ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือน�้ำทิ้ง และทางระบายน�้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ำกัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่
ก�ำหนดได้
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มที ขี่ นถ่ายสินค้าตัง้ อยูใ่ นบริเวณหนึง่ บริเวณใดโดยเฉพาะ มีพนื้ ทีเ่ พียงพอ
ส�ำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ำกัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก�ำหนดได้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ�ำนวนที่ก�ำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตัง้ อยูใ่ นทีเ่ หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีทอี่ ยูใ่ นอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ�ำหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มที เ่ี ก็บรวบรวมหรือทีร่ องรับมูลฝอย ตามทีก่ ำ� หนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ตัง้ อยูน่ อกตัวอาคารตลาดและอยูใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ ถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สตั ว์เข้าไปคุย้ เขีย่ ตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มที จี่ อดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่าง
ล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก�ำหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๕ สถานทีส่ ำ� หรับผูข้ ายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณส�ำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท�ำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน�้ำขัง เช่น พืน้ คอนกรีต
พืน้ ทีป่ ดู ว้ ยคอนกรีตส�ำเร็จ หรือพืน้ ลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารท�ำด้วยวัสดุแข็งแรงทีม่ ผี วิ เรียบ ท�ำความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น�้ำประปาหรือน�้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท�ำความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ�ำหน่ายอาหารสด แผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�ำแหละ และแผงจ�ำหน่าย
อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จ
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(๕) ทางระบายน�ำ้ จากจุดทีม่ ที ลี่ า้ ง โดยเป็นรางแบบเปิด ท�ำด้วยวัสดุทมี่ ผี วิ เรียบ มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน�ำ้ ได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน�ำ้ ออกสูท่ อ่ ระบายน�ำ้ สาธารณะหรือ
แหล่งน�ำ้ สาธารณะ และไม่กอ่ ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำ� เป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก�ำหนดให้จดั ให้มบี อ่ ดักไขมัน หรือบ่อพักน�้ำเสีย ก่อน
ระบายน�้ำออกสู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะหรือแหล่งน�้ำสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ�ำนวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตัง้ อยูใ่ นทีท่ เี่ หมาะ
สมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
มูลฝอยในแต่ละวัน และมีลกั ษณะเหมาะสมตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๑๘ เมือ่ ผูร้ บั ใบอนุญาตให้จดั ตัง้ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำ� เนินกิจการต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลา
หนึง่ แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นัน้ มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภท
ที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด
ส่วนที่ ๓
การด�ำเนินกิจการตลาด
ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๒๐ ก�ำหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา.......... น.
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ำรุง
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถกู สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บ�ำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดตี ลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร
พืน้ ฝ้าเพดาน แผงจ�ำหน่ายสินค้า ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือน�้ำทิ้ง และทางระบายน�้ำ อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น สาย
ไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน�ำ้ ท่อน�ำ้ ประปา และสาธารณูปโภคอืน่
(๒) จัดให้มกี ารเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือน�้ำทิ้ง และทางระบายน�้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�ำทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
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(๔) จัดให้มีการล้างท�ำความสะอาดตลาดเป็นประจ�ำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ�ำหน่ายอาหาร
สด และแผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ชำ� แหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน
ละหนึง่ ครัง้ ในกรณีทมี่ กี ารระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มกี ารล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึง่ ครัง้ ก็ได้
(๕) จัดให้มีการก�ำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�ำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�ำแหละมิให้ปล่อยน�้ำหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน�้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน�้ำหลักของตลาด
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ำรุง
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มกี ารเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน�้ำเสีย และทางระบายน�ำ้ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�ำทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ทีป่ สั สาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จัดให้มีการล้างท�ำความสะอาดตลาดเป็นประจ�ำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ�ำหน่ายอาหาร
สด และแผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�ำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด�ำเนินการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จัดให้มกี ารป้องกันไม่ให้นำ�้ หรือของเหลวไหลจากแผงจ�ำหน่ายอาหารประเภทเนือ้ สัตว์
ช�ำแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�ำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท�ำการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) น�ำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น�ำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ�ำหน่าย
(๓) ฆ่าหรือช�ำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ช�ำแหละสัตว์ปกี ในกรณีทเี่ กิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทตี่ ดิ ต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องทีน่ นั้
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท�ำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ
ร�ำคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�ำโรค
(๕) ถ่ายเทหรือทิง้ มูลฝอยหรือสิง่ ปฏิกลู ในทีอ่ นื่ ใด นอกจากทีซ่ งึ่ จัดไว้สำ� หรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ท�ำให้นำ�้ ใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระท�ำการอืน่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุรำ� คาญ มลพิษทีเ่ ป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
ส่วนที่ ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจ�ำหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ�ำหน่าย
สินค้า ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ�ำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก�ำหนด โดยห้ามวางสินค้าล�้ำแผง
จ�ำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตทีก่ ำ� หนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก�ำหนด
โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ�ำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมี
การรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�ำโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท�ำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจ�ำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคทีส่ งั คมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
น�ำโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สกุ ใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
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ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ทตี่ ดิ ต่อมาจากสัตว์ และโรคตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนดโดยค�ำ
แนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่น
ก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบตั ติ ามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
ข้อ ๒๗ ผูข้ ายของและผูช้ ว่ ยขายของในตลาดต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู สุขลักษณะในการจ�ำหน่าย ท�ำ
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�ำ้ ใช้และของใช้ตา่ งๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น�้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจ�ำหน่ายอาหารประเภทปรุงส�ำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้
ดีอยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ�ำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท�ำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถาน
ที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และภาชนะอุปกรณ์ทใี่ ช้ เช่น เขียง เครือ่ งขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ แก้วน�ำ้ เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท�ำความสะอาดและจัดเก็บทีถ่ กู ต้อง
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลีย่ นแปลง ขยายหรือลดสถานทีห่ รือบริเวณทีใ่ ช้เป็นตลาดภายหลังจากทีเ่ จ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ได้ออกใบอนุญาตให้จดั ตัง้ ตลาดตามวรรคหนึง่ แล้วจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ�ำนาจหน้าที่ แต่ในการด�ำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบ
อนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจก�ำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู (กรณีทสี่ ง่ ไปก�ำจัดทีอ่ นื่ )
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๔ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตาม
แบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๗ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือวัน
ปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�ำเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ชำ� ระค่าปรับเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวนค่าธรรมเนียม
ทีค่ า้ งช�ำระ เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๔๑ ผูใ้ ดฝ่าฝืนค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ตี้ อ้ งระวางโทษตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่……………….......
						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น...............
		

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�ำเภอ.............
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...........
การควบคุมตลาด
พ.ศ. ….
ค�ำชีแ้ จง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น จ�ำนวน
แผงค้าขนาดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนาดความเสี่ยง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงก�ำหนด

.

ตัวอย่าง
(๑) จ�ำนวนแผงค้าในตลาดต�่ำกว่า.... แผง			
(๒) จ�ำนวนแผงค้าในตลาดตั้งแต่.... แผง ถึง ....แผง		
(๓) จ�ำนวนแผงค้าในตลาดตั้งแต่....แผง ถึง .... แผง		
(๔) จ�ำนวนแผงค้าในตลาดตั้งแต่....แผง ขึ้นไป			
เป็นต้น

ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		

.... บาท
.... บาท
.... บาท
.... บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
เหตุผล
โดยทีก่ ารด�ำเนินกิจการสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนดสุขลักษณะในการ
ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร และอัตราค่า
ธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำ� เนินกิจการสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาล……………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล..............
ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
พ.ศ. ….
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยการควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เทศบาล……............/องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................
และผู้ว่าราชการจังหวัด....................../นายอ�ำเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล...................ควบคุมสถานที่จ�ำหน่าย
อาหาร พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิด
เผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.......................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ทีม่ ใิ ช่ทหี่ รือ
ทางสาธารณะ ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�ำเร็จและจ�ำหน่ายให้ผซู้ อื้ สามารถบริโภคได้ทนั ที
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นการจ�ำหน่ายโดยจัดให้มบี ริเวณไว้สำ� หรับการบริโภค ณ ทีน่ นั้ หรือน�ำไปบริโภคทีอ่ นื่ ก็ตาม
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จ” หมายความว่า อาหารทีไ่ ด้ผา่ นการท�ำ ประกอบหรือปรุงส�ำเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�ำให้แห้งโดยการอบ รมควัน
ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้ำปลา น�้ำส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุทตี่ ามปกติมไิ ด้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพือ่ ประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
ข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
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“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ควบคุม ก�ำกับ
ดูแล การด�ำเนินการของสถานที่จ�ำหน่ายอาหารนั้น
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จ�ำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................../องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล..................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล........
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………......./นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
(ในหมวด ๒ นี้ ให้ก�ำหนดตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเรียงข้อต่อจากข้อ ๕ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร ข้อ ๖ - ๑๑ ส่วนที่
๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�ำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ�ำหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๒ - ๒๑ ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ข้อ ๒๒ - ๒๓ และส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ ๒๔)
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หมวด ๓
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๖ ผูใ้ ดประสงค์จะขอจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารในอาคารหรือพืน้ ทีใ่ ดซึง่ มีพนื้ ทีเ่ กิน
สองร้อยตารางเมตรจะต้องยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู (กรณีทสี่ ง่ ไปก�ำจัดทีอ่ น่ื )
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
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ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๑ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตาม
แบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถกู ต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
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ข้อ ๓๔ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำ
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�ำสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการทีถ่ กู เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู (กรณีทสี่ ง่ ไปก�ำจัดทีอ่ น่ื )
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามทีแ่ จ้งได้ชวั่ คราวในระหว่างเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจการแจ้งให้ถกู ต้องตามแบบทีก่ ำ� หนดในเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติ
นี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผแู้ จ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อ
ด�ำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและ
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รายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่ เพิม่ เติมภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูย้ นื่ ค�ำขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด�ำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้งซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด�ำเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�ำเนินกิจการ
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�ำ
ส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
ข้อ ๔๑ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด�ำเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้ด�ำเนินกิจการใดด�ำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพราะเหตุทฝี่ า่ ฝืนด�ำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ มาแล้วครัง้ หนึง่ ยังฝ่าฝืนด�ำเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ด�ำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งห้าม
การด�ำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�ำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ใี้ นวันทีม่ ารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีทเี่ ป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกและ
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ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุสำ� หรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันทีม่ ารับหนังสือรับรองการแจ้ง
และก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำเนินกิจการนัน้ กรณีทเี่ ป็นการแจ้ง ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ เว้นแต่
ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
							
(………………………………….......)
				
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล................

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ..................
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
พ.ศ. ….
ค�ำชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม (เช่น
ขนาดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนาดความเสี่ยง เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงก�ำหนด
ตัวอย่าง
๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๑) ขนาดพื้นที่ต�่ำกว่า... ตารางเมตร				
		
(๒) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๓) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๔) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ขึ้นไป			
๒. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
(๑) ขนาดพื้นที่ต�่ำกว่า... ตารางเมตร				
(๒) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๓) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๔) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ขึ้นไป			
เป็นต้น

ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		

.... บาท
.... บาท
.... บาท
.... บาท

ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		

.... บาท
.... บาท
.... บาท
.... บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
๑๑) แบบค�ำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
๑๒) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
๑๓) แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
๑๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไปรวม
กันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�ำดับที่ ๑๑ - ๑๔ จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็นไป
ตามตัวอย่างข้างท้ายนี้

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คำ�ขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
				

แบบค�ำขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ปรากฏตาม.................................................................................................................................ที่อยู่เลข
ที่...........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ต�ำบล......................................เขต/อ�ำเภอ.................................จังหวัด...................................หมายเลขโท
รศัพท์..........................................ผู้ขอแจ้ง
๒. ชือ่ สถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท................................................
มีพนื้ ที.่ ................ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล...............................อ�ำเภอ.....................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
๓. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่................................................................
 ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
					
					

142

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
(............................................)

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชือ่ สถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................................
มีพนื้ ที.่ ...............ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ................หมูท่ .ี่ ...........ต�ำบล...............................อ�ำเภอ.............................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ ได้แก่ ....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
						
(ลงชื่อ) ...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง
ชือ่ สถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................................
มีพื้นที่ . ....................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ . ................หมู ่ ที่ . .........ต� ำ บล...............................
อ�ำเภอ...........................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
						
(ลงชื่อ) ...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
							
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................
สัญชาติ.......................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............หมูท่ .ี่ ...........ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................... ประเภท..........................มีพื้นที่.............ตารางเมตร
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...........................บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผูร้ บั หนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตำ�แหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
						
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท
		
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�ำหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ
(มีต่อด้านหลัง)
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(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชำ�ระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คำ�ขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...............................
โดย..............................................................................................................................ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม....................................................................................................................
ที่ อ ยู ่ เ ลขที่ . ..........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............
..............................แขวง/ต�ำบล......................................เขต/อ�ำเภอ........................................
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ อใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง
๒. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
		
๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย
		
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
		
 ส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาต
สูญหาย
๒.๒ กรณีใบถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
		
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ............................................ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
(...............................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
					
		
(ลงชื่อ)...............................................
		 (...........................................)
ต�ำแหน่ง..................................................

ส่วนของผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
ดังนัน้ กรุณาน�ำเอกสารหลักฐานทีย่ งั ไม่ครบทัง้ หมดมายืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน..........วันนับตัง้ แต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)........................................... 		
		
(.......................................)
		
ต�ำแหน่ง...................................................

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้..................................................
...สัญชาติ.............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.............................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
ชือ่ สถานประกอบกิจการ..................................................ประเภท.......................................................
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................
แทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมทีส่ ญ
ู หาย หรือถูกท�ำลาย/ช�ำรุดในสาระทีส่ �ำคัญ เล่มที่..........
เลขที่........../........ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.....เดือน..................พ.ศ. ...... และจะสิ้นอายุในวันที่.....เดือน.............
พ.ศ. ..............
(๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนีอ้ อกให้เมือ่ วันที.่ ......... เดือน....................... พ.ศ. ............
(๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ออกให้
เมื่อวันที่........เดือน ................... พ.ศ. ........
							
(ลงชื่อ)...........................................
(........................................)
ต�ำแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิด
เผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน
๒,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�ำหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ
						

148

(มีต่อด้านหลัง)

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

					

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชำ�ระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�ำหนดสุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่า
ธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำ� เนินกิจการสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………….....ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ….
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยการควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีเทศบัญญัต)ิ หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (กรณีขอ้ บัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล) ประกอบมาตรา
๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……............/องค์การบริหารส่วนต�ำบล................โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล.........................../สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล..........................และผู้ว่า
ราชการจังหวัด.........................../นายอ�ำเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…..........ควบคุมสถานที่จ�ำหน่าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ. ….”/ข้ อ บั ญ ญั ติ น้ี เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบล............................ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............... ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ทีม่ ใิ ช่ทหี่ รือ
ทางสาธารณะ ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�ำเร็จและจ�ำหน่ายให้ผซู้ อื้ สามารถบริโภคได้ทนั ที
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นการจ�ำหน่ายโดยจัดให้มบี ริเวณไว้สำ� หรับการบริโภค ณ ทีน่ นั้ หรือน�ำไปบริโภคทีอ่ นื่ ก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รปู ลักษณะอืน่ ใด ซึง่
ผู้ซื้อต้องน�ำไปท�ำประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
		
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท�ำ ประกอบหรือปรุงส�ำเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�ำให้แห้งโดยการอบ รมควัน
ตากแห้งหรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
		
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้ำปลา น�้ำส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด
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“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุทตี่ ามปกติมไิ ด้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพือ่ ประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้าง
ต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
		
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ควบคุม ก�ำกับ
ดูแล การด�ำเนินการของสถานที่จ�ำหน่ายอาหารนั้น
		
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จ�ำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
		
“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล................../องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล..................
		
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล........
		
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
		
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………..../นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล.................เป็นผูร้ กั ษา
การให้เป็นไปตามเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
(ในหมวด ๒ นี้ ให้กำ� หนดตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
เรียงข้อต่อจากข้อ ๕ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร ข้อ ๖ - ๑๑ ส่วนที่ ๒ สุขลักษณะ
ของอาหารกรรมวิธีการท�ำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ�ำหน่ายอาหาร ข้อ ๑๒ - ๒๑
ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ข้อ ๒๒ - ๒๓ และส่วนที่ ๔ สุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ ๒๔)
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หมวด ๓
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๒๕ ผูจ้ ดั ตัง้ สถานทีส่ ะสมอาหารต้องจัดสถานทีต่ ลอดจนสิง่ อืน่ ทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นท�ำด้วยวัสดุถาวร ท�ำความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน�้ำอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ค�ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พืน้ ทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ข้อ ๒๗ ผูใ้ ดประสงค์จะขอจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่
ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก�ำจัด
ที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

153

(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้ อ ๓๐ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ ต ามเทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ มี อ ายุ ห นึ่ ง ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือ
ช�ำรุด ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ
อนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๕ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผูร้ บั ใบอนุญาต และให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตนัน้ ได้รบั ทราบค�ำสัง่ แล้วตัง้ แต่เวลาทีค่ ำ� สัง่ ไปถึง หรือวันปิด
ค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓๗ ผูใ้ ดจะจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ทีใ่ ด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�ำจัดจากสถานประกอบกิจการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก�ำจัด
ที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
(๖) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�ำเป็น
ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามทีแ่ จ้งได้ชวั่ คราวในระหว่างเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจการแจ้งให้ถกู ต้องตามแบบทีก่ ำ� หนดในเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติ
นี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผแู้ จ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อ
ด�ำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่ เพิม่ เติมภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูย้ นื่ ค�ำขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด�ำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้งซึง่ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด�ำเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�ำเนินกิจการ
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองการแจ้งยืน่ ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�ำ
ส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ หี่ นังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกอบด้วย
ข้อ ๔๒ เมือ่ ผูแ้ จ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด�ำเนินกิจการให้แก่บคุ คลอืน่ ให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ด�ำเนินกิจการใดด�ำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพราะเหตุทฝี่ า่ ฝืนด�ำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ มาแล้วครัง้ หนึง่ ยังฝ่าฝืนด�ำเนินกิจการ
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โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�ำเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ด�ำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งห้าม
การด�ำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�ำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ทา้ ยเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตนิ ใี้ นวันทีม่ ารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีทเี่ ป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกและ
ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุสำ� หรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันทีม่ าแจ้งและก่อนวันครบรอบ
ปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด�ำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระค่าปรับ
เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละยีส่ บิ ของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งช�ำระ เว้นแต่ผแู้ จ้งจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนัน้
ก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๖
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้อง
ระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่……………….......
						
(ลงชื่อ) ...............................................
							
(………………………………….......)
				
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล..........
เห็นชอบ
(ลงชื่อ) .......................................
(…………………........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�ำเภอ.................
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล......................
ควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ….
ค�ำชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม (เช่น ขนาดพื้นที่ จ�ำนวน
สิ่งของ ขนาดความเสี่ยง เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงก�ำหนด
ตัวอย่าง
๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๑) ขนาดพื้นที่ต�่ำกว่า... ตารางเมตร				
(๒) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๓) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๔) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ขึ้นไป			
๒. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
(๑) ขนาดพื้นที่ต�่ำกว่า... ตารางเมตร				
(๒) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๓) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ถึง ....ตารางเมตร
(๔) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร ขึ้นไป			
เป็นต้น

ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		

.... บาท		
.... บาท
.... บาท
.... บาท

ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		
ฉบับละ		

.... บาท
.... บาท
.... บาท
.... บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
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๑๑) แบบค�ำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
๑๒) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
๑๓) แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
๑๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�ำดับที่ ๑๑ - ๑๔ จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็น
ไปตามตัวอย่างข้างท้ายนี้

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คำ�ขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบค�ำขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลปรากฏ
ตาม.................................................................................................................................ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..........................
หมูท่ .ี่ ...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ต�ำบล......................................
เขต/อ�ำเภอ.................................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................ผูข้ อแจ้ง
๒. ชือ่ สถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท................................................
มีพนื้ ที.่ ................ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล...............................อ�ำเภอ.....................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
๓. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่................................................................
 ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
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(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
(............................................)

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชือ่ สถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................................
มีพนื้ ที.่ ...............ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ................หมูท่ .ี่ ...........ต�ำบล...............................อ�ำเภอ.............................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................เลขที.่ ...........................ได้รบั เรือ่ งเมือ่
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
						
(ลงชื่อ) ...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
.

.

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง
ชือ่ สถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................................
มีพนื้ ที.่ ....................ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ................หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล...............................อ�ำเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที.่ .........................ได้รบั เรือ่ งเมือ่ วันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
						
(ลงชื่อ) ...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
							
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................
สัญชาติ.......................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............หมูท่ .ี่ ...........ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชือ่ สถานประกอบกิจการ.................................. ประเภท...........................มีพนื้ ที.่ ..............ตารางเมตร
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผูร้ บั หนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............
						

(ลงชื่อ)

(............................................)
ตำ�แหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

						
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท
(๒) ผูร้ บั หนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิน่ ทุกปีตามก�ำหนดเวลา
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ
(มีต่อด้านหลัง)
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(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชำ�ระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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คำ�ขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ.............................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...............................
โดย..............................................................................................................................ผู้มีอ�ำนาจลง
นามแทนนิตบิ คุ คลปรากฏตาม......................................................................................................................
............................................ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..........................หมูท่ .ี่ ..............ตรอก/ซอย.......................................
ถนน...........................................แขวง/ต�ำบล......................................เขต/อ�ำเภอ........................................
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ อใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง
๒. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
		
๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 ส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใี่ บอนุญาตสูญหาย
		
๒.๒ กรณีใบถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
					
			
(ลงชื่อ) ............................................ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
				
(...............................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
						
 ไม่ครบ คือ
					
๑)..............................................................
					
๒)..............................................................
					
							
(ลงชื่อ)...............................................
		
			
(.............................................)
ต�ำแหน่ง..................................................
.

.
ส่วนของผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
						
 ไม่ครบ คือ
					
๑)..............................................................
					
๒)..............................................................
ดังนัน้ กรุณาน�ำเอกสารหลักฐานทีย่ งั ไม่ครบทัง้ หมดมายืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน..........วันนับตัง้ แต่
วันนี้เป็นต้นไป
		
								
(ลงชื่อ)...........................................
									
(.......................................)
							
ต�ำแหน่ง...................................................
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ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้.............................................................
สัญชาติ.............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.............................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
ชือ่ สถานประกอบกิจการ.........................................ประเภท...............................พืน้ ที.่ ...........ตารางเมตร
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................
แทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท�ำลาย/ช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ เล่มที่..........
เลขที่........../..........ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.....เดือน...................พ.ศ. ...... และจะสิ้นอายุในวันที่.....
เดือน................... พ.ศ. ......
(๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............
(๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ออกให้เมื่อ
วันที่........เดือน ................... พ.ศ. ........
								
					
						
(ลงชื่อ)...........................................
(........................................)
					
ต�ำแหน่ง...........................................
				
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิด
เผยและเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน
๒,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�ำหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�ำระ
						
			
(มีต่อด้านหลัง)
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(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชำ�ระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

167

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่การด�ำเนินกิจการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�ำหนด
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�ำเนิน
กิจการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการ
จ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ….

ทางสาธารณะ

โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตวิ า่ ด้วยควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เทศบาล……............/องค์การบริหารส่วนต�ำบล................
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../ สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล.......................และผู้ว่าราชการ
จังหวัด....................../นายอ�ำเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…............ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….” /ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
.................ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล………............................. ตัง้ แต่เมือ่ ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานเทศบาล………..........แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล...........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จและอาหารที่ต้องน�ำไปท�ำ ประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผูส้ มั ผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารตัง้ แต่กระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จ�ำหน่ายและเสิรฟ์ อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผูเ้ ตรียม ผูป้ รุง ผูป้ ระกอบ
ผู้เสิร์ฟ ผู้จ�ำหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ทีห่ รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่ รือทางซึง่ มิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล................../องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต�ำบล...................
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ต�ำบล........

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………....... /นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...................เป็น
ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ด�ำเนินกิจการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�ำเนินกิจการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๖ ในการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสิง่ ของอืน่ ทีม่ ใิ ช่อาหารโดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จ�ำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�ำหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงส�ำหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท�ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาด
และความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ�ำหน่ายสินค้าและทรัพย์สนิ ใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล�้ำบริเวณที่ก�ำหนด รวมทั้งตัวผู้จ�ำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�ำหน่ายสินค้าต้องไม่ล�้ำลงมาใน
ผิวจราจร
(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ�ำหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ�ำหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จ�ำหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกท�ำการจ�ำหน่ายสินค้า
(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน�้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
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(๗) ห้ามกระท�ำการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ�ำหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจ�ำหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือ
ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท�ำโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร�ำคาญแก่ผู้อื่น
(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ�ำหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดย
ไม่ชักช้าหลังจากเลิกท�ำการจ�ำหน่ายสินค้า
(๑๐) หยุดประกอบการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาด สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�ำแนะน�ำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
ข้อ ๗ ในการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๖
(๒) อาหารสดทีน่ ำ� มาจ�ำหน่าย หรือน�ำมาประกอบ ปรุงอาหารเพือ่ จ�ำหน่ายต้องเป็นอาหาร
สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บ
เป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�ำให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่น�ำมาจ�ำหน่าย หรือน�ำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�ำหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น�้ำดื่มและเครื่องดื่มที่น�ำมาจ�ำหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร
(๗) น�้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร และต้องท�ำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ำมาจ�ำหน่าย
(๘) น�ำ้ แข็งส�ำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�ำอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้ำแข็งส�ำหรับบริโภค
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(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�ำหรับคีบหรือตักน�้ำแข็งส�ำหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ตา่ ง ๆ ต้องสะอาดและท�ำจากวัสดุทปี่ ลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำ� รุดและ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ำรุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ทรี่ อการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในทีท่ สี่ ามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน�ำโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�ำความสะอาดที่
ปลอดภัย
(๑๕) น�้ำใช้และภาชนะบรรจุน�้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�ำโรค
ติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่
อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�ำหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท�ำแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�ำ ประกอบ
ปรุงหรือจ�ำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�ำการใดๆที่จะท�ำให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำ� คาญเนือ่ งจากการจ�ำหน่าย ท�ำ
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิง้ น�ำ้ ทีม่ เี ศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ�ำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๘ ในการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จ�ำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
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(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน�้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิด
เหตุร�ำคาญแก่ผู้อื่น
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ โดยค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก�ำหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�ำหนด
ข้อ ๙ ในการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ�ำหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) อาหารสดทีน่ ำ� มาจ�ำหน่าย หรือน�ำมาประกอบ ปรุงอาหารเพือ่ จ�ำหน่ายต้องเป็นอาหาร
สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็น
สัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�ำให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่น�ำมาจ�ำหน่าย หรือน�ำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�ำหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงส�ำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น�้ำดื่มและเครื่องดื่มที่น�ำมาจ�ำหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร
(๗) น�้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร และต้องท�ำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ำมาจ�ำหน่าย
(๘) น�ำ้ แข็งส�ำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�ำอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้ำแข็งส�ำหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�ำหรับคีบหรือตักน�้ำแข็งส�ำหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ตา่ ง ๆ ต้องสะอาดและท�ำจากวัสดุทปี่ ลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำ� รุดและ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
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(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ำรุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ทรี่ อการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในทีท่ สี่ ามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน�ำโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�ำความสะอาดที่
ปลอดภัย
(๑๕) น�้ำใช้และภาชนะบรรจุน�้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�ำโรค
ติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่
อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�ำหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท�ำแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�ำ ประกอบ
ปรุงหรือจ�ำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่จะท�ำให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำ� คาญเนือ่ งจากการจ�ำหน่าย ท�ำ
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิง้ น�ำ้ ทีม่ เี ศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ�ำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�ำหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจ�ำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลีย่ นแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธกี ารจ�ำหน่ายสินค้าหรือสถานทีจ่ ดั
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ผูร้ บั ใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๑๑ ผูใ้ ดประสงค์จะด�ำเนินกิจการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะจะต้องยืน่ ค�ำขอ
รับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(๒) ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ใบมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
(๔) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๗) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าและผูช้ ว่ ยจ�ำหน่ายสินค้า
(๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด (กรณีเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�ำขอรับใบอนุญาตหรือค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�ำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�ำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�ำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�ำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�ำหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�ำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�ำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด ตาม
แบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตน�ำส�ำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�ำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
ข้อ ๑๙ ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�ำสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�ำสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงาน
ของผูร้ บั ใบอนุญาต และให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตนัน้ ได้รบั ทราบค�ำสัง่ แล้วตัง้ แต่เวลาทีค่ ำ� สัง่ ไปถึง หรือวันปิด
ค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๐ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�ำหรับการประกอบกิจการทีถ่ กู เพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�ำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุสำ� หรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้ช�ำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช�ำระ เว้นแต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�ำเนินกิจการนัน้ ก่อนถึงก�ำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�ำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�ำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�ำนวน
ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้อง
ระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทก�ำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
		

ประกาศ ณ วันที่……………….......

						
(ลงชื่อ)
						
(………………………………….......)
				
นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล....................
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(…………….........……………)
ผู้ราชการจังหวัด……………/นายอ�ำเภอ...............
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล................
ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ….
๑. การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		
ฉบับละ		
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
(ก�ำหนดตามขนาดของพื้นที่เพิ่มเติม)
๒. การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		
ฉบับละ		
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย

...... บาท
...... บาท

.

.

หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
		
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
		
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
		
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
		
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
		
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
		
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
		
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
๑๑) ประกาศก�ำหนดเขตควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
๑๒) ก�ำหนดเขตควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธกี ารเร่ขาย
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�ำดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�ำไปรวมกันไว้
ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�ำดับที่ ๑๑ - ๑๒ จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ประกาศเทศบาล…………………/องค์การบริหารส่วนต�ำบล.........................
เรื่อง ก�ำหนดเขตควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
		
โดยทีเ่ ป็นการสมควรควบคุมดูแลทีห่ รือทางสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ ไป
		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
		
(๑) ให้บริเวณทีห่ รือทางสาธารณะดังต่อไปนีเ้ ป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายหรือซือ้ สินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
		
(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
		
(๓) ให้บริเวณทีห่ รือทางสาธารณะดังต่อไปนีเ้ ป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าตามเวลาทีก่ ำ� หนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
		
(๔) ให้บริเวณทีห่ รือทางสาธารณะดังต่อไปนีเ้ ป็นเขตทีก่ ารจ�ำหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ ส�ำนักงานเทศบาล................./
องค์การบริหารส่วนต�ำบล....................และบริเวณทีก่ ำ� หนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
		ประกาศ ณ วันที่ .............................................
(ลงชื่อ)

(…………………………..………)
นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...........

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(…………………………..………)
เจ้าพนักงานจราจร

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประกาศเทศบาล…………………...../องค์การบริหารส่วนต�ำบล...........................
เรื่อง ก�ำหนดเขตควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
โดยทีเ่ ป็นการสมควรควบคุมดูแลทีห่ รือทางสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ ไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
		(๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
		(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
		(๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�ำหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�ำหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
		(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ�ำหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
		ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีป่ ระกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ ส�ำนักงานเทศบาล................/
องค์การบริหารส่วนต�ำบล......................และบริเวณที่ก�ำหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
		ประกาศ ณ วันที่ .............................................
(ลงชื่อ)

(…………………………..………)
นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล...........

(ลงชื่อ)
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ผู้ให้ความเห็นชอบ
(…………………………..………)
เจ้าพนักงานจราจร

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทท้าย
ด้วยตัวอย่างของเอกสารแนบท้ายของเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลในทุก
เรื่องที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจะเหมือนกัน (ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือบัญชี
ค่าธรรมเนียม และตัวอย่างค�ำสัง่ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปที่ไม่เหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น) จึงเห็นควรน�ำมารวมกันไว้ในบทท้ายของหนังสือเล่นนี้
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอย่างเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างที่ปรากฏในข้อบัญญัติ		
		 แต่ละเรื่องแล้ว)
๒) แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
๓) บันทึกข้อความค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
๗) ใบอนุญาต
๘) ค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คำ�ขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย.....................................................................................................................ผู้มีอ�ำนาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คลปรากฏตาม............................................................................................................................................
...............ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..........................หมูท่ .ี่ ..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
.......แขวง/ต�ำบล......................................เขต/อ�ำเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ ออนุญาต
๒. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
		
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
 ส�ำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่................................................................
.....................................................................................................................................................................
		
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด)
		
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�ำหนด)
 ใบมอบอ�ำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
		
 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
		
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
		
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
					
					

182

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต
(...............................................)

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
						
(ลงชื่อ)...............................................
							
(.......................................)
					
ต�ำแหน่ง.................................................................
.
.

.

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
					
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนัน้ กรุณาน�ำเอกสารหลักฐานทีย่ งั ไม่ครบทัง้ หมดมายืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน..........วันนับตัง้ แต่
วันนี้เป็นต้นไป
						
(ลงชื่อ)...........................................
							
(.......................................)
ต�ำแหน่ง...........................................

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ที่ .........................
			
ส�ำนักงาน..................................................
		
			
.
.................................................................
					
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�ำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที.่ ..................ลงวันที.่ ........เดือน...................พ.ศ. ..........
		
ตามทีท่ า่ นได้ยนื่ ค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และราชการส่วนท้องถิน่ ได้ออกใบรับค�ำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามทีอ่ า้ งถึง นัน้ เนือ่ งจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�ำจัดหรือบ�ำบัดของเสียและอื่น ๆ
ของสถานทีป่ ระกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ดังนี้
๑. ...............................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................
		
๔. ................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�ำเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป
						
				
					
					
					

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....................................)
ต�ำแหน่ง.........................................					
เจ้าพนักงานท้องถิ่น			

......................................
.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................... โทร. ......................................................................
ที่ ........................
			
วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. ..............
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		
ตามทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั ค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................
และได้ออกใบรับค�ำขออนุญาต เลขที.่ ..................ลงวันที.่ ........เดือน...................พ.ศ. .......... นัน้
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�ำจัดหรือ
บ�ำบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
๑. ..........................................................................
๒. ..........................................................................
๓. ..........................................................................
๔. ..........................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. .............................................................................................
๒. .............................................................................................
๓. .............................................................................................
๔. .............................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)

					
		
(..............................................)
							
ต�ำแหน่ง.........................................			
				
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ที่ .........................
				
ส�ำนักงาน...............................................
				
.
..............................................................
					
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรือ่ ง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�ำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................
		
๒. .................................................................................................
		
ตามที่ท่านได้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�ำขออนุญาตไว้ตามทีอ่ า้ งถึง นัน้
		
เนือ่ งจากมีเหตุจำ� เป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�ำ
สั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอดังกล่าว ดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ...................................................................................
๓. ...................................................................................
		
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วัน
ที่......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
					
					
					
					
					
					

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

(.....................................)
ต�ำแหน่ง.........................................					
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................

186
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ที่ .........................

					
ส�ำนักงาน.....................................................
					
..................................................................
		
			
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรือ่ ง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�ำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
		
ตามทีท่ า่ นได้ยนื่ ค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................
และราชการส่วนท้องถิน่ ได้ออกใบรับค�ำขออนุญาตไว้ตามทีอ่ า้ งถึง นัน้
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้พจิ ารณาออกใบอนุญาตให้แก่ทา่ นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทา่ น
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส�ำนักงาน........................................................ พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตเป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
					
				
					
				
					

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.......................................)
ต�ำแหน่ง...............................................					
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ อนุญาตให้......................................................................สัญชาติ.......................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............หมูท่ .่ี .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชือ่ สถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท.........................................
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ..........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ...............................................................................................................................................
๔.๒) ...............................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
							
(ลงชื่อ)...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
								
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ค�ำเตือน (๑) ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีตอ่ ไปต้องยืน่ ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันทีใ่ บอนุญาต
สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต									
									
		
(มีต่อด้านหลัง)
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(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบ
อนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบ
อนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ .........................
		
ส�ำนักงาน.............................................
							
. ............................................................		
				
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�ำสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�ำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที.่ ................ลงวันที.่ ........เดือน...................พ.ศ. ........
(๒) หนังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการ ที.่ ............. ลว...............
		
ตามทีท่ า่ นได้ยนื่ ค�ำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................
และเจ้าพนักงานได้มหี นังสือแจ้งค�ำแนะน�ำให้ทา่ นแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ตามทีอ่ า้ งถึงนัน้
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
๑. .......................................................................................................................................
๒. .......................................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................................
		
ดังนั้น อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�ำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ
ตามที่ได้ยื่นค�ำขอไว้
		
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค�ำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบ วันนับแต่วันทราบค�ำสั่งนี้
		
ทัง้ นี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทเุ ลาการบังคับตามค�ำสัง่ เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
					
				
					
				
				
.......................................
.......................................
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.......................................)
ต�ำแหน่ง...............................................				
		
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................
โดย.....................................................................................................................ผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ..........................หมูท่ .ี่ ..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
แขวง/ต�ำบล......................................เขต/อ�ำเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ อใบแทนใบอนุญาต
๒. พร้อมค�ำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
		
 ส�ำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
๒.๒ กรณีใบถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระที่ส�ำคัญ
		
 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
		
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในค�ำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
					
					

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
(...............................................)

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับค�ำขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ				
					
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
						
(ลงชื่อ)...............................................
							
(.......................................)
					
ต�ำแหน่ง......................................................
.

.
ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับค�ำขอใบแทนใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ				
					
 ไม่ครบ คือ
					
๑)..............................................................
๒)..............................................................
ดังนัน้ กรุณาน�ำเอกสารหลักฐานทีย่ งั ไม่ครบทัง้ หมดมายืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน..........วันนับตัง้ แต่
วันนี้เป็นต้นไป
						
(ลงชื่อ)...........................................
							
(.......................................)
					
ต�ำแหน่ง...................................................

192

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบแทนใบอนุญาตให้..................................................สัญชาติ....................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ.........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชือ่ สถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท.......................................................
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .............หมูท่ .ี่ .......ต�ำบล.............................อ�ำเภอ................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมทีส่ ญ
ู หาย หรือถูกท�ำลาย/ช�ำรุดในสาระทีส่ ำ� คัญ เล่มที.่ .........เลขที.่ ............/................
ซึง่ ออกให้เมือ่ วันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ. ......... และจะสิน้ อายุในวันที.่ .......เดือน................... พ.ศ. ........
(๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............
(๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ นิ้ อายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที.่ ......เดือน ................ พ.ศ. ........
							
(ลงชื่อ)...........................................
							
(.......................................)
						
ต�ำแหน่ง...........................................
								
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบ
อนุญาต
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วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบ
อนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ศูนยศูบนริยหบารกฎหมายสาธารณสุ
ริหารกฎหมายสาธารณสุ
ข กรมอนามั
ข กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข ข
ถนนติ
ถนนติ
วานนท
วานนท
อำเภอเมื
อำเภอเมื
องนนทบุ
องนนทบุ
รี จังรหวั
ี จังดหวันนทบุ
ดนนทบุ
รี ๑๑๐๐๐
รี ๑๑๐๐๐
โทรศัโทรศั
พทพ๐ท๒๕๙๐
๐ ๒๕๙๐
๔๑๗๕
๔๑๗๕
โทรสาร
โทรสาร
๐ ๒๕๙๑
๐ ๒๕๙๑
๘๑๘๐
๘๑๘๐
http://laws.anamai.moph.go.th
http://laws.anamai.moph.go.th
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